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 سماخلا بابلأ

 رارعلا ةيكاذلا قرشملا دالب ىلا ىنييسلدنالا نم ,de نم ضعبب فيرعتلا ىف

 Rime ةماشل « مالحالاو RSI لوقعلا ىوذ «مالعالا Fr نم ةعامج مدمو «ماشبلاو

 ىوذ ءاهنايب بابراو ١ اهنايعا مالك نم ةبسانملا هتضتقا امو «ماشلا فشمد ضرالا

sslىنيح ريقفلا فلوملل مهنابطاخمو « ماشتحالاو  Ki Leةعبسو فلأ  Hs 

Joli, 5 slماتو نيبملا اهلضف نرب  » 

 ٠ لاحترالا oi رصح ٠ لاحتنا فحلا بهذملل هل مم SU هللا ىفاعج ملعأ

 :٠ ءلاحملا ىيدشلا 95 SE الأ ةظاحالا ئلع كلذ ملغي الو sy“ الو هجوب ىكمي ال

 كو Eh Ji € مالعالا ءالوه نم DE هانفرع نميف «مالقالا ّنانع انقلطا ولو

 لالملا ىلا عاد بانطا ريغ نم طشوتلا ame ىلع Les مهنم ركذن ,LES « مالكلا

 ١ . لوقعلا بهاو ىم ىيكمتسم لوقنف « مالملل ٌدوم راصتخاو

 Gé ىضانقلا دب sata Tes نب ياض جلع 0
 امرها core EL cage eue أ خيراوتلا ضعب ىف تيارو fps ريغو كراهملا ىف

Liبتك ىف بهذم بيبح نبالو كيفم ريبك باتك كلام بهذم ىف ةكضاولا  

 < نبأ ظفاحلا هنع لقت كفو قرشملا ءاملع دنع روهشم وهو روطسم ةيكلاملا .

 سلدنالا ناطلس بطاخي همظن نمو loués بهاوملا بحاصو

 ل
9 

  fee | Raiديمشت  Luiz, V5ارونلاو فحلا هيلع

 ركذم معيراتلا ىف تلو Sat اروشاع Mis mis ال. Qui ال

 نسف  Ji Si one ve) Le? Enrواس سدس ماسعلا كك اذ ,{

 لاقو «هب ةىدهع لاط .ذا نزولاو ىنعملاب هتبتكف هظفل تيسن كثلاثلا تيبلا !ذعو

a) Voyez le 7072, sour, 5, vs. 108, etsour. 13, vs. 14.  &) 1: .ىرمخ 
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 فرش D ىملسلا بيبح ىب كلملا دبع ناورم وسبا ملاعلا هيقفلا AU ىف متغلا

 ءاملاع Leu سلدنالا هنم تدلخ «رخزي مولعلاب رحب او. «رخفمو سلدنالا لعال

 « هقفاخ ةيولا اهنم رشنو «هقفان اقوس à مولعلل Less ماقاو celles اهلهج ٌلهاكم داعأ

fo US GS >مراوصلا حش اهذحشو « لسكلا  «adىف. فرصنتو  WA 

 ىقلو « هقفأو اهب نم ملعأ jo ىنتح «هقفتو سيدنالاب عمسو « مولعم لك فرعو « مولعلا

 عقوو GUN هيلع عمجا ىتح «كلاسملا رعوا مهترظانم ىم كلسو cul ة باجنأ

 نب ديعس نع ء دنع ىورو هةرمع رخآ اكلام ىقل هنا لاقيو ««قافصالا هليضقت ىلع

 ns !ىدغتين؛سدقملا,!اثميب ىلا بكري ناك: معلصا Sid :نبا نايل نأ .بيسملا

 دق «بئارغ sole es ةكضاولا باتك هقفلا ىف هلو ؛ م ىشعتيف دوعي

cubesلاقو «بشارتو روكن نامزلل اهب  dusنبا  RUنب ىسيع سلدنالا هيقف 4  

 كلبلا دبع ناكو ىيكي نب ىيكي ” اهيوارو بيبح نب كلملا دبع اهمئاعو رانيد

 DST» نونف ىف فرصتو «بارعالاو ةغللا de ثيدحلاو هقفلا de ىلا عمج دق

 ىف سلدنالاب ىنوتو ci Ste كلذب هعوبذي Pose ءاركبتم هب ملكتي رعش هل ناكو

 اهلوط عطقو Su ىف: لاج ام دعب ةنس games ثالث نبا وهو PA ةنس ناضمر

 هلوق هرعش نمو «ءاهفارطا ىلا ىهتناو ءاهفانكأ ىف لأجو «« ضرعلاو

 RE ىف ىنمحرلا ىلع نيف Lt ىذلاو م ىرمأ حاط دق *

CE NET IE 5كيل كرمك ةلاورا لاجل يهب  
 رق ةتقرح م Gel .ىتفرحو ةلمج امهيطعا دق « بايرز

sil, k Ale Qi Quiتايبالا هذهب اهلصو  

 Ge لاحك مويلا هتلاح usuel نم رعشلا .قيطي فيك

ces Si pubs 88 ist,عاستآو بلق غارف  La 

a) Maëmak P. ملاعملل , L,. .فراعملل ا ملعال t) ىكلا-11هلئاغدسا 8. et Maëmak L. porteni 

  Voyez le Bayanةنابل. . Lee d) ©. 5. et 710270. Pةعيبر  ec) Maëimak L. ajouteباحيصأ.
al-moghrib, 11, p.166. Il s'appelle بابل نب رمع ىب AS €) 22. Li .اهلقاعو 7) G. 

S. CS 5% 8) Maëm. L. ىلاح Joe h) Moaëm. L. ON 2) 6. «باٍيذ i) Deux 

manuscrits du Âuëêm. (L. et R.) omettent ce distique; ÆMaëm, L. ةعند اهذخاي Où بايرز 

  ieند  Lei MMلد  (L. D xl) ES) (SARA DE + k) Maëm. P.etهتاعزدم نام

‘ . &(L. Lz;41) 
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 قنعلا ىقداب «ظحلا نم ىئضري  رعاش pa لوقلا اذهب عنقاف

 كفشلا وض ضرالا لعمال ناب Les Le مناسب دق كلضف

 قبس اميف موتكلا نم وهف pl ىستم وللا lui انما ه

pisهيبفتسم ىبد قرغي الو « لدعم نم هكحيكص هب فرعب تبيدحلاب ملع هل ىكي  

«aise,لاق حاضو نبا لاق «هراجتسم ريغ هتاياور رثكاو «هاجالا هضرغ ناكو  plat 

 Sale اذه ىل لاقف ةولمم ةرارغب كلملا due ىنعي سلدنالا مكبحاص ىتا رقنملا نبا

 قرشملا ةلوخد Li لاق هذا ىكحو هيلع هتأرق الو افرح هنم 8 ىلع ارق ام معن هل تلق

 ,co» مر «هاردزاف ASS ضعب سلجام رضحو

 نئنسلا نم ىوحكي امو ىردصل رظنأو هتلقو ىيسج ىلا نرظنت ال 8

 Es وذ نسيعسلا 7 1 3 565 D ةفرعم ريغ نم رظنم ىذ و

 O5 si الإ م زد LÉ مسأ ةلبزم © ىيع ىف ةولول برو

 ويف sais AR مدع ىم هكنذ Lo. Eat eus «ريغصلا gba ىف ام ىهتذا

 بئارغ سلدنالا لعمال معن نيتدحملا Her نم دحاو ريغ دفع Mi دقو pme ريغ

 للفأ فرعي ps تيداحأ ضايع ءافش ىف نأ ىنخ نيتدحملا نم ÈS اهفرعي مش

 نب ىقبك اهولقن نيذلا سلدنالا طاقح ةلالجب مهناتعا عم اهجرخم داقنلا قرشملا

 ىف Les ةزاجالا ىف دنع هركنذ ام امأو «مولعم وه ام ىلع ايهريغو بيبح نباو كلخم

 ضرغعأ نى à ضاوتعأو ضيفتسم بهذم وهو 8 ةزاجالا LS نم بهدم ىلع ed" ةرارخلا

 Usa“ هللاو كلذ ملعاف ةزاجالا عنمب لوقلا ىلع ءانب وه امنا هيلع

 boat ot) SAUT GAS où use suit ait DS نما نيلخارلا نمو

 كلام ىلا (ds) | La همنا 2 ىكحو اةدوهدعم شيام © م ähoi نأ dise حضر كلام نع

Lui UD)لاق نأ هباحصأ نم ةعامج عم هسلكام ىف هدنع وه  MESرضح 5  

 2555 مل كل Le كلام هل Jus ىيكي ب nl po مهلك كلام باحصا يرخذ ليغلا

valeكدالب. ىف :ليغلا : crie Lait Juiىم مّلعتاو كيلا رظنال سلدنالا نم  RÉ 

rs Salesكلذلو * سلدنالا لقاع اذه لاقو . كلام هب بكعان ليغلا ىلا رظنال نكأ  

a) Maim. P.etL. ,رصخلا  5( J'adopte la leçon des manuser. du Æaëmak ; ceux d'al-Mak- 

 : . à) Voyez Ibn-Khallikän, n° 802رعت. . e) Maëm. Lديلع.  portentدمت
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 بيبح نب كلملا كبعو اهييقن رانيد نب ىسيعو à سلدنالا Mile اذه ass نا لبق

 بجرب MF ةنس LAS نب. ىبكي ىفوتو ءاهتكحمو اهيوار Case نأ لاقيو اهملاح
 هتياورو «ملعأ هللاو اهلبق ىتلا ةنسلا ىف هئافو نأ ليقو ةبطرقب هب ىقستسي هبقو

Leدّدعت عم اريثك هقياور نم أظوملا نودنسي نآلا قرشملا لها نأ ىنحي ةروهشم  

 نب داسيز ىع ةبطرقب LE ئوز ىيحكي نب ىيحكي ناكو « ملعأ هللاو LE أو

 Le AA نب GAS نم عمسو ن وطبشب 5 ىمخللا am كبح

 ًاطوملا سنا ىب كلام قم عمسف ةنس نيرشعو نامث نبا وهو ىرشملا ىلا لكترا مت

 كلذو ds نع اهيف ,mule تيبثاف اهعامس ىف كش فاكتعالا ٍباتك ىف Sol ريغ

 Re ند نايفس نم ةكمبو دعس نب ثيللا نم رصمب عمسو «هعرو ىلع لدي امم

 0 en ا نما we dues D ناب à ديعك نىييرصملاو نيينكملاب هقفتو

 ديلا et هل هتمزالمو كلامب هعافتنا de كلام باحصا رباكأ نم امهو امهنم عمسو

 ف ay ال <xele هب ais رايدلا كلت ىف كلام بهدم رهتشا هبو سلدنالاب ةساكرلا

joeىورو  néeةاور رهشاو ريثك ه٠ فلخ  Chutمهنسحاو  Las Gb,روكذملا  

 Le تايالولا نع Linie مهدنع ىتكي ءارمالا دنع امظَعم هنيدو ديوي ناكو

 را MN AS ue LAS dell ىمأ let ناكر :ككمقلا" pe aus كلج

 ةساترلاب امعرما هدب ىف ارشتنا نابهذم مزح نىبا ظفاحلا لاق «هعانتماو ءاضقلا ىف

 نم ةاضقلا تناك فسوي وبا ءاضقلا ىلو امل هناف هحر ةفينح ىبا بهذم ناطلسلاو

 نيبستنملاو هباحصأ الآ ىلوي D ناكف ةيقيرفا لمع ىصقا ىلا tal ىصقأ ىم هابق

 دنع انيكم ناك ىيعحي نب ىيحي ناف سلدنالاب Lis كلام بهذمو هيعذمل

 الا سلدنالا دالب.راطقأ ىف ضاق, ٠ ىللي ال ناكو ةاضفلا ىف « لوقلا لوبقم ناطلسلا

 ايندلا ىلا. عارس سانلاو هبهذم ىلع ناك ىمو هباحصاب الا ريشي الو هراينتخاو هتروشمب
 باجا الو طف des لي ملا ىيحي نأ ىلع هب. مهضارغا غولب coms ام ىلع اولبقاف

 انركذو «ىهتنا مهيدل هيأر لوبق ىلا ايعادو مهدنع هتلالج ىف fais كلذ :ناكو هيلا

» 

a) Ces mots ne se trouvent que dans le manuscrit B. (ة B. mat, ©. LS. Lixt, 

Jai suivi Ibn-Khallikan (v. n°. 370), notre auteur ayant emprunté à cet écrivain une grande : 

partie des détails qu’il donne ici. V. Ibn-Khallikän, n°, 802. .5. قلح .© (ه d) 8. ajoute 

HÂ AS. Le) B. oies. 
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 ىلاعت ,af سلدنالاب كلاس بهذم راشتنا ببس ىف رخآ الوق عضوملا اذه ريغ ىف

 ءاهقفلا مكحلا نب نمحرلا دبع ريمالا عمج Got ىبا نبأ لاقو 6 ANS ةقيفقحب ملعا

 نع pli مدن ét مدن مت ناضمر ىف اهبكي ةيراج ىلع عقو ناكو هرصق ىف

 LEE هذهب ىيحي رداب اماذ نيعباتتم نيرهش موصب رفكت ىيحي لاقف Hell ةبونلا

 لاقذ هوييختلاب كلام بهذمب تق 5 مل (x مهضعب لاقذ اوجرخ ىتح ءاهقفلا تكس

Listsهل  Fatفتعيو موي لك أطي نأ هيلع لهس بابلأ  RE,ىلع هتلمح كلو.  

 كلبي هنأ ري مل هناو Mg ىرو AS نا ةيكلاملا ضعب لاقو «دوعي المل رومالا بعصا

 املو «ىهتقنا مايصلا الأ فبي ملف ة ماعط, الو هل Lite الف ةمذلا قرغتسم وه نا اعيش

 كلام نمي هعامس نودي مساقلا نبأ ىار رصم poli لصوو كلام: نع ىيحي لصفنا

 ةلحر لحرف اهنودي مساقلا Got ىأر ىتلا لئاسملا هنم عمسيل كلام ىلا عوجرلل طشنف

alsاكلام ىفلاف  Sueمساقلا ىبا ىلا داعف هتزانج رضحو تام نأ ىلا هدنع ماقاف  

 ةياكحلا ثري امم وهو هخيرات ىف ىضرغلا cuirs RAS كلام نم هعامس هنم عمسو

 انهيف ةاكر ال (x لاغذ نينا ةاكنز نع اكلام .لاس ىيحكي نأ .برغملاب ودل ةروهشملا

 انين ةولمم ةنيغس كلاسل لسري نأ سلدنالا ىلا لصو نأ رخنو انهنع jeux اهنا لاقف

 LS CAES فرعنا ,Let ىضرفلا نب بأ لاق Get» تام 2000 اهلسرأ لصو املف

 vel ةعقو ىف ME مهنا نيم ناكو هدالب دحاوو هتقو مامأ ناك سلدنالا
 ىلا فرصنأو اسنامأ els يملا هد بنحن 0 مث ةلطيلط ىلا و فق م ةروهشملا

 نم تحكم bei ام مالسالا lies ie سلدنالا JO ىم SES مل ليقو بطرق

 Sant باكم فك AS نأ لاوكشب نبا لاق, ء«ركذلا ةلالجو ردقلا مظعو ةوطحلا

 تذخا لاق هذا هنع sys كلام AD هدعقمو smile هنتيهو دنس LS هذأو

 (RARE call us لاس مث 429 لاف ىنعنمب نأ همالغ داراف كعس نب تيالا .باكر

cest Le eut, Lie pi Le dit dé alu 

 نب ىيكي ىنب نم mob ىف لاق .«ىسيع نب تمحم.هللا تبع وبا ىضاقلا مهنهو

 | ماكاو

. 2) C'est-à-dire مايصلاو ماعطلاو فقدعلا نيب SL 5 voyez Ibn-Khallikan, 1.1. 2) Telle 

est la lecon de L.; les autres man. portent db ce) Voyezle Bayan al-Mogkrib, IT, p.73, 

d) AI-Makkari B, خينتنز Mafmas آس tas 
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ea (Xlءاضقلا ىلو  kbىلا اهلحر ةاحر كعب  “elعمجو ©« قرش  Leaتاياوولا ىم  

 LE نطونسي هلو « كاب ىف pm ال ففالا كلذ GET ىف لاجو «« قرتقم لاك عامسلاو

 تايالو ىف فرصنتو  «هتبل ىنامالاب نءاكتو «هنبتر ous سلدنالا ىلا مك مث « ةداج

dustةسايسب هالوتف ةيطرقب ءاضقلا مالوو «هبابسا ةقيلخلاب اهبيسب تلصتاو «هبانم اهيف  © 

 ARS ىف «همارصلا Less polis ce هدوهجكام ىوقلا ةقربم ىيدلا ىف ةساكرو ؟هدومكم

 فحلاب عدصلاو € mi us? colanit à نع فشكلاو دودحلا ةخماقأ ىف cd هماركلاو قوقكلا

 اذ 4910 الو ةمرح اذ بهي ملو «لئاضم هأدحكي ملو عداخم xls مل «رهكلا ىف

xsهلهاو ناطلسلا ري بابسأ ىم كحال ىضغا الو  Lasملغ هبناج اوماكت  JMS 

eu GAهرعش حلم  Loهلاق  Désمتبرغ ىم «هتبوأ  » 

 ىنغالن قاوقلا دعي نم ناك اذا 3 5 نكت ملو Es a مل ن

 كاس دام ورشا :اهنفدكا pouf alu die يفارعلاب "قروش مل ناك

 فاردو ,ai ندم (ES تاكذب gro >) k بنج ىف بأ رعالا رزأ ملو

mieىقاس رهازالا ىف اهاقس ساكو ون ةوهق نم كييلاب ١ جيطمفأ ملو  

Last je 

 سايم عوجالا تاذب بيضق ىلع j ةدرصغسم قرو نسم * Ailes !ذ اه*

 7 ساب نم بكلا ىف ui ةربع ىف ليف ىلخلا * ىبلق اجش اوجش نددر

 Le لوما ىف ةسحالا» ىيب Seb is ئضاملا نمرولا m هنيكذ

 قساقلا Mise a iLS تريصف ui Les VS ةبابصلا مه

 ىلا جرخ منا اهنيف « قافآلا كلت ءامب ىذغتلاو « ىارعلا ةقر ىلغ لدت رابخا هلو

 « هيلع مرعف '» كانه لوغم هل هيخاوي ناك رباج ىنب ىم لجرو شيرق رباقمب Sue روضدح

us. (دمولظم  et Maëmak P.etL. mx it. 2) Maëm. P.etL. Az6. آس. 5.  a) 

ee e) Telle est la lecon du Aafmak et de R.همازكلا  Bla  d) 8. et Maimak P, et R. 

 et S. d’al-Makkart ; les autres man. portent هركي. . ر) .g) Maim. L ٠أصدكاب .Maëm. L كاش“

ho.ىاركذ مأ  Al-Homaidi (تنجو 5: تيخ. 2 al-Makkari ©. L.ةنج ؛  h) Maim. L. 

Telle est la lecon du Æaëmak ; les manuscrits d’al-MaKkariï etظدرفم. 4(  j) Maëmak 2. et L. 

x.سانلا ىع #5  al-Homaïdtسانو  celui d’al-Homaïdi portent LAS. 2) AI-Makk. G.L.R. 
m) R. S. et Maëm, P. et .آم هتركذ n) Ce mot ne se trouve que dans le manuscr, 1 ER 

du Maëmaz. 
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 « تنغف ءانغلاب هل Al aie اماعط امهل رصحاف «هيلع الونف هيخا ئلعو ءدبلا ليملا ىف

 ASSAULT تاك ناك داش
C 

 ة هحاودا تممسنت * عيبرلا !ذاو

 حافتلا SALE ةرمكاسب تاهزو

 حاودالا ER ami (OS تيباط

 lues ىجحلا ىف كهجو ٠ élues اهءاملظ ul .سدانحلا, اذاو

EEم جرخو « عدد وهظ ىف ىضاقلا  «ueهللا كبع ند سنوي لاق  MERهقيأر  

 ةياغ ىف هحر ناكو «ىهتنا هفك رهظ ىلع ةبوتكم تاببالاو ةزانجلا ىلع .ةالصللا بكي

 ذا سافلا هوجو نم لفاح بحكحروم ىف دعم انبكر لاق هباحصاأ ضعب ىكح  فطالا

 هباه ىضاقلا ىأر Uk lus 0 ةقرالا ضعي نم ee كف CE ىتف انل ضرع

ob,عفر ىضاقلا برق املف قرطاو طئاحلا ىلا دنتساف هالجر هتناخف فارصنالا  sui, 

 !ديرف d مانألا نيب هب ىكضاف '

 هرج يوسف عك

 due مع ىذلا ىضاقلا اهيا الا

 8« نيعست si Li تأرسق

ie ككل نكن وفعت نأ كك CE حورت Lesنيملاعلا ىف  ae 

 !ديدح نامزلا ess ىلع انسل 2 ىل نان /ةيدحلا راتخت تنا نأو ه

 نم اصخام ىهتنا هناشل ىضمو هيلع راكنالا كرتو دنع ضرعأ aol زيمو هرعش عمس املف

 ىبكي نب هللا due ىب كمكم هتروص ام ىناٌدوسم ضعب ىف ىطخي Sas « حيطملا

 كيكامو LAS ند للا لبيع هيدا مع عمد ةخبطرقب ةعامكلا ىضاق ىتيللا LAS نبأ

 Es ردعم NS مز Ki ةبطرق م لحرو ils نب كيهدحاو 7 خدابل نب ردع نبأ

u) Au lieu du récit d’al-Makkart, al-Homaidi, qui cite les mêmes distiques, en dit ceci: 

  Aliىب كيحكم ةخءامكلا ىضاق  Qiريكح ىني نم لجر راد ىذ ىسيع  (sic)عم

 ىريدكلل ةيراجو ةزانج روضحل اوجرخ'“ دقو شيق رباقم ةيحان ىف ىسيع ىبا هيخا

 - >) creme) Tous les manuscrits porآم  0) Maimakمهيضغت»  mgتايببالا

tent «ا هواملظ d) M aimak نيملاعلا PE) Telle est la lecon des trois manuscrits du Yai- 

mak ; ceux d’al-MaKkarï portent يل KM. 7) 0. et Maëm. L. SAS. sg) G.s9, 0. 

 ,( k) L. et S. xlبير“

nn 
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 Les اظفاح "ناكو مهريغو ىبارعالا نباو 6 ىليقعلاو رذنملا نبأ نم ةكمب عمسو

SLهرواششو اعوبطم ارعاش رعشلا ىناعمو ة بارعالا ملع ىف افرصتم ىنسلل اعماج  

 « ةناكبو ةريبلا ىلع dust نب نيحرلا دبع رصانلا ,lait ىقب نب dut ىضاقلا

 «ةالصلا ءاضقلا عم هل um, PM Riu بلاط af دعب ةبطرقب ةعامجلا ءاضق هالو مث

 ET ئف duels Lg Los Le حالصا ىف فرصتيو روغتلا ىلا يرخي ام Lis ناكو
 ىهننا PAP Su هدلومو PV in ةاطيلطل ةرواكاملا نوصحلا Gun ىف le هناجرخ

 «دلعأ هلئاو ظفاحلا رابألا ىبأ باتك نم هقلقن ىنأ ّىظأو

 ليزت رك ابا ,Cars ىقشمللا ىسلدنالا ىقابلا due نب ليحأ نب فيقع مهنمو

 M Kim MS ام ىلع كلوو ءارقفلا نم ةعامج هب عفتناو حالصلاب اروهشم ناك فشمد

 هحر Kw Ra NS ىلع هريع نوكيف ةينوصلا رباقمب Qi فشمدب A Riu ىفوتو

 | «هلاتما تاكربو هناكربب انعفنو

puوبا  laiنبا ليفمسا  dustىب  SAT Cut Ge casليا  

 كدر ,met Lit ont قولا ms SU قيدلا" Lo ةيقرشملا' ON ىف

 فقشمدبو دالبلا ىم اقريغو Ra روكذملا عمس «سلدنالاب ساب ةيكاعم لاذ اهدعبو

 ربخاو "01 ةنس ىفوت Pelé اكلاص الضاف ناكو ةرضصلاب مو درربط ىبا' ظفاحلا ىم

 سدقلا برخ امل لوقي Lilo عمس هنا سحقملا تيبب نيرواكملا ءايلوالا ضعب نع

 صفرو قل" كورد Pope "قف EU CG نا"

ilsةادعلا ه تبثا  aieكولملا ةايح ىف راعلا رمس  

 « ملعأ هللاو ue عيج هابج ئف نوكي نأ dis ةايح ئف ىدقصلا طخب هتيار اذكم

 ةلمج انمّكق دقو ةبطرقي اسال ىضاق ىطولبلا dues نب رذنم ىضاقلا مهنمو

 هللا ىف فاضي ال ناكو مسقلا اذه نم عبارلاو تلاقلا بابلا ىف sut ىم

 ,RE ةدكأت ىخا مانا ىف ةصق كلذ ىف هل ىرج ام روهشم ىمو GAY ةمول

Lesنم ةعاسمج  Moiرصانلا ةفيلخلا نأ ىو ةياورلاو ملعلا  Listىلا  béراد  

 ايركز دالوال تناك راد ىلع هناسكتسا عقوف هيلع pi هتاسن نم ةيطحل ةبطرقب

 اهب لصتيو ةزود ىع ةلصفنم ىقوشلا ضبولا ىف نيراشنلا Si تناكو ةدجكان ىخأ

a) 2. Aa. 5( ,8.بدالا oc) 8. .ةياكبو d) ©. LS. «ىربصت e) Ce mot manque 

dans le man. 0 



es RL 

 لسراف oil ne ىف اماتيأ ةدجن ىخا ايركز داللا ناكو ةعساو A6 هل « مامح

 ماننيالا ىبصو خاخا د مد ,ei Laul.i du و يع ' تيباط ام ددعي هل اهموق ىم خفيلخكلا

 ,si نع À A) ER ركاب مل ذ ذأ ىصضاقلا PE للا روكي ال ail ركذذ مهيلع Lens ىف

 ىلع عيبلا هلوسرل لاقف رادلا هذه عيب ىف رخنم ىضاقلا ىلا ةفيلخلا لسراف هتروشمو

 ةجاحلا LB ةطيغلا اهنمو كيدشلا ىعولا اهنمو ةجاحلا اهنم هوجول الا Goes ال ماتيالا

 اهناكم !ذهف ةطبغلا اماو اهيف سيلف ىهولا اماو عيبلا ىلا ماتيالا ءالوهل ةجاح الف

 لقنف الف Si عيبلاب مهيصو ثرمأ ةطبغلا هب نيبتست ام اهيف نينموملا ريما مهاطعا ناف

 فايخو Len هتبغر ىخوني نأ اعيط Ji si Le? A9 Ji رهظاف د ىلا «دباوج

 رادلا Las ماسخيالا ىو ومها ,Les وس pti LES ةميزع AAA كتعبذت نأ ىضاقلا

 ناطلسلل هب تموق امم رتكاب ةميق اهل تناكذ GNT عابر كلذ لعفن اهضاقنأ عيبو

 ة لاحاف اهيف ai ام ىلع ىصولا فيقوتب رماو اهبارخ هيلع jai هب ربكلا لصتاف

 cal تنأأ هل لقو رخنم ali كلذ سنع لسراف كلذب هرما هنا ىضاقلا ىلع ىصولا

dy ds AEةدجن  Juمعن هل  JUلاق كلذ ىلا كاعد امو  SALÉE 

 ناكو Gel à وأ تدرك ربل ىف 11 .ريكاسمل SU ةّئيغسلا Li ىلاعت هللا

RARنسل تس لَم  néفلعت كلذبو اذكب الا # اهوردقي مل كوموقم  

 NS» رظنو دلاضف مامكلاو |(xelg تيقيو (Ben ىم رتكا اهضاقنأ ىف ضن M كمعو

 ىم © Si ىحكن لاقو كلذ نم ا اه ىلع نومحرلا دبع ةفيلكلا ريصف مانيالل ىلاعت

olىلاعت هللا كاوجاف فكللا ىلا  Geكتنامأ ىعو  hasهننانم ىلع ناكو أولاق  

 نأ مار اذا ىنح هب فرعي D ىم Gb ءاس امدوف ةباعدلا ريتك فلخكلا نسح هتلارجو

LAىم  AOراث ةرعش  x)كيعس دي تردد ام كلذ نكح € وراضلا ليسالا ةروت  ail 

 لئاسب !ذاف ةّيناربلا هرادب راطفالل انيبا عم مظعملا ناضمر رهش ىلايل نم ةليل اندَعق لاق

S Voisهذه ةنكلا راسمت ىم ىلاعت كالا مكمعطأ مكث شع | نم انويعطأ  UTم رثكيو  

 Fe « نحأو ابنه Era سياف مكيف لئاسلا اذهل بيجحاتسا نا ىضاقلا لاقن كلذ

5 a) S. ajoute wAile=.. 6) Ce mot signifie ici: » rejeter la faute sur un autre;” هل خلاحأ 

Hariri (2de éd.) م. هم et le comment. p. .هو ec) V. Sour. 18, vs. 78. d) Maëmak L. اهوموقيب 

e) Telle est la leçon du Maëmak ; les manuscrits d’al-Makkars portent ji. 7) fbn-Khakan, 

ajoute .اهلعأ حالاصلا راحلا هذه لعأ اي à 
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 نم بكور ىف ةسبحم صرا ةرايحل اموي بكر. هنا à ئنيكلا ليخحا نب مساق دنع
 انماسا دوفقن .انرسف JUS هوارظنو ىولوللا .ميعاربا وبا مهيف ةلادعلا لعاو ءاهقفلا هوجو

 ال قتنيح ةاضقلا تناكو راقولاو ةنيكسلا مهيلع: هووذو هطئارخ نولمكي دوانما ةّمامأو

 قعلت بالكلاو ةمحوتسم عم بالك فيرطلا ضعب ىف هل ضرعف ىشامت الو بكارن

juni, Lisفقوف اهلوح  Vinoنورنا لاقو انهلا هيجو  Lنهلاب بالكلا ربأ ام انباحصا  

 انيقبو svt دقو هتباد نافع ىول مث كلذ لعفن ال ىئكانو همركتو هقعاذ ىذلا

 ob ىف هل ة َةوْلُخ ىف Less هللاب رصنتسملا AXSU دنع رضحو «هلزره ىم ىنيبكعتم

 رثا كلذو AO يدش موي ىف «هدحفان Ron طسو ءهعفاط :ءام ةكرب ىلع ءارهؤلا

 اه mie ثبو «ه«ديجالاو ركلا مهو نم ةفياضخلا ىلا اكشف ةعيجلا Edo ىم هفرصنم

 «دب ام كلذ فطي ملو لعفن هيسج نع فيفختلاو «هبايت علضب هرماف «دكلا رواجن

 عمم .سيلو . - اهب دربي ةسامغنا جيرهصلا طسو ىف سمغنت نأ باوصلا هل لاقف

 هنأكف مهل عبار ال مكحلا ةفيلخلا نيما ىبلقصلا متاخلا رفعج بجاحلا الا ةفيلخلا

 < .LL LÉ رماف «ءاراصقا هنع رصقو « اراقو هنع ضيقناو كلذ ىم ىيكتسا

 هسفن ىقلاو كلذل رفعج رداسيف هيف رمالا هياع لهسيل جيرهصلا ىف انوزسلا» ني ل١ ةقيسب

 الأ ىضاقلا عسي ملف الامشو انيمي لوجكاي لعكف ةحابسلا قسحي ناكو ميرهصلا ىف

 جردتو جيرهصلا يرد ىف دوعقلاب كالو رفعج فلخ هسفنب قفلاو ماقف ةفيلخلا رما نافنا

 (FSI 2 سلف ايوبعمو ame رمي pers ةحابسلا ىف طسبني ملو SNS ضعب' هبق

 males Dont ىلا هدالخا ئف هركعي وهف موعلا ىف هتلجاسم ئاع هلمحو ىضاقلا ىلع

 ىلا «هعضوم قرافي الو « دعم ثعيني ال وهو «هيلا بذ-علاب ةراشالاو «هيلع ءاملا ءاقلاب

 Shah qui ةعنص لييقتو هلعف ىف بجاحلا كعاسُت ال كل ام هل لاقو مكحلا af نأ
 لجو ال هللا sale بجاحلا نينموملا ريما اي ىديس اي هل لاقف cui كببسبو «لزن

 Lars AS .هعم لوجا نا نم ىنعنميو ىغاقعي ىعم ىذلا لجويلا اذهب Liste هعم

 هتردان نم اككحض ARS غرفتساف JEAN لجوهلاو هعم Je ال ىضخ بجاكلا ن

REنم. اسجرخو فارشالا تس سيو! عارف نم رفعج ليكخو دي هضيرعت  pi 

 . es. © 8) Telle est la lecon de 8. et du Mafmah P. et L.; les autres manuserكل (4
d'al-Makkari ét Maëmak R. portent .ةدلخ oc) Les manuser. portent “دكيكلا d) Maëm.L. 
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Lo aisلكاشت .ةينس تالصب اييلصوو: علضب ةفيلخلا'  Jeنأ ىكحو ءايهنم دحاو  

 os مهل مكقت كنار ماتيالل سينتج ال كنا ا دقل اموي هل لاق مكحلا ةفياخلا

souمل مهتاهمأ كين: مهنكما ناو معن لاق مهلاوما نولكاي  liesفيكو لاق نهنع  

pasمهعاربا ىباو ىولوللا ىلع ىنلح ,٠ نكلو مهرهغ نجا كسل لاق 29 لشم  Mrs 

deناف  loiمث نجسلاو طوسلاب مهتربجا  Headلاقو «اريخ  ne bit 

 سيق :رعش اءارعشلا ناسبخا ىف: es زصمب هسلجم . ئف :نساحنلا .ىب fe وباو اتينا

(y SU)لوقي ثيح  

 اهنيعا: ىلعل su le ىكبت ةنيزح was ماشلاب له ىئليلخ

 اهتيرق تابو cuil ةقوطم ةمامح الأ نوكابلا اهلا دق

 اهنيل ضرالا ىم انيندي داكي Sas he ئرخا انهيوانكات

euاي هل:  Liرفعج  Leاي ثنا هلوقت فيكو ىل لاقن ناعنصي اناب هللا كوعأ 15  

 ىف كلذ: dun ou lbs flan amiens SAM sels sas Es ليست
 ىل ليق ىب عطق Lab mimi نم حاستنالا ىلا تبهذ تنكو نيعلا بانك ىنعنم

 ةورملا نسح ملعلا لماك ,Le تيقلف هتدصقف دالو ئب ساسبعلا ىبا نع كنا نيا

 (ce باتكلا نسابعلا : ىبا ةحابا .هدغلب امل رفعج وبأ مدن مث ىلا هجرخاف Qi هتلاسف

 ىلع رينقتلا nt سفنلا ميتل رفعج وبا ناكو لاق هنم هفرعا تنك ام ىلا داعو

 هسفنب هجتارح ءارش ىباي ناكو مثامع ثالث اهعطقيف ةمامعلا هل, تيبهو اميرو هسفن

 ىلع هيون ailes نأ لاقي !ذف ie وباو «ىهتنا هتنرعم لقا ىلع اهيف لماكتيو

 SU Elu ىرشو نارقلا ىناعمو نارقلا بارعاو برعلل نيواود: ةرشع حرش. lets نيسمخ

ssىب رذنم لاقو عجر ؟كلذ  uenدنم ريعتسا ىدادغبلا ىلع ىبا ىلا تبتك  

 تلقو بيرغلا نم ابانك

 hall .بيوغلا at دج علا Caml 2 :فطعتملا ١ - au فيغهم مير, فقحب

 هلوقب باجاو ىنجاح ىضقف

DS انني ياعسل pneus و كيف ا لوقا à Ses 

Ds Le تكمل نك ندفع ie ali tnt pie 

a) Telle est la leçon de 8. et O.; les autres manuscrits portent _alæisl. 8) 0: .كيفو 
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 Lys بطخ هنأ رذنم نع ىنادمهلا غبصأ نبا ركذو «ةرهاطلا DIM كلث هللا محرف

 ظعتا الو ظعا Lis ىلاو ىتم ىتح لاق نأ هقبطخ لوصف نم ناكف عضاوتلا داراو

 اذه نأ الك نيرياكلا عم اميقم ىقباو نيلدتسملا ىلع فيرطلا لذا رجدزا الو رجناو
 مهللا « ةيالا LS ّْنَم ىدحْبَتَو ES Ge Les da كنف الأ Go نا نيبملا ءالبلا وُهَل
 لوا كلاس انفاوإ ىفمردكذ لو دبا“ ىل ;AE امي less هلو x) Salé Li ىنغرف

 GAS نب هللا ديبع نم سلدنالاب عمسو « نيبحارلا محرا اي كرفغتسا Lis ىنبذعن

 قىرشملاب هلئاضن webs مالعا ةدعب عيتجاف Pa ةنس اجاح ,de مت هئارظنو ىيحي ىبا

 هيلع عمس ىروباسينلا رذنملا نب due mu مق قرشملاب رطنم هيلع عمس نممو

 ليلخلل نيعلا باتك رصمب ىورو فارشالاب ىمسملا ءاسملعلا فالتخا ىف فلوملا هّباتك

 ىف انثفتم رذنم' ناكو : ساحكنلا نب fe Col Ge ىورو دالو نب سابعلا ىبا ىع

 فورعملا ىناهبصالا ىلع ىب دواد ناميلس ىبا بعذيب هقفتلا هيلع بلغو مولعلا بورض

 هسفن' ىف هب فخايو هتلاقمل جتكايو هبتك عمجابو هبيعاكم re رذنم ناكف ىرهاظلاب

adsىذلا وهو هباكصاو كلام مامالا بهذيب ىضق ةموككحلل سلج !ذاف  maleلمعلا  

Ut ONارق  ele de ésخالو راعي  LIL 
 Mu رظنمو Rue ةراشا اذ ssl نبات هدينع باوجلا رضاح 5 ةضراعلا كيحش هيف

 ماقلا راع عم ناكو مهيلع لابقاو مهيلا ,Lili بلطلا لفال عضاوتو vus فلخو

 Ge? poli ةيطرقب ءاضقلا هتيالو ske ةنسكحتسم رداونذ هلو Kaas ةباسعد هيف

eiذنس رخآلا عيبر  PATكلذ ىم ايضاق ثبلو  zu Ltمث هتافو ىلا رصانلا ةفيلخلل  

 تناسكف اهو Riu ىم ةدعقلا ىذ بقع هحر Géo) نأ ىلا رصنتسملا مككلا ةقيلخلل

 مل ةلماك اماع شع ةتس ةاضقلا ءاضقب قرشملا ىف mie ربعملا ةءامجلا ءاضقل هتيالو

 ىلا ءاغضا الو ئوهب ليم الو «هيوس ريغب مسق الو 2 هيضق ىف روج اهيف هيلع ظفحُي

 هللا اهداعا بطرق نم ىبرغلا ضيرلاب شيرق ةربقمب ide) منع ئضرو هللا ,am ةيانع

 باتك اهنم ةديفم Lili هحر هلو «هراد برقب ىربكلا ةدبيسلا نجسم ىفوج مالسالل

 بهاذيلا لعا ىلع ثرلا ىق مالكلاو هقفلا ىف كلذ ريغو خوسنملاو يسانلاو DEA ماكحا

alt seatهلوقب رذنم .ىضاقلا ئلا ءابدالا ضعب بتكو «ةناوضرب  

u) Voyez Sour. 7, vs. 154.  7( Voyez sur cette expression Ibn-Khallikan , .8ه 637 , éd. Wüs- 

tenfeld, .م. أم Les man. portent .خضراعملا 
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tige Mrsراشتسسملا, كالا م1311  

Cast NEهوجو  af, LEقاشعلا . ot Les 

 A تاس تسمن اوتو رانا لصقل هجو رمحا dé ji هباجلق

 «رارفصا بيغملل ىقبت سمشلاو ٠ ىأن امل ٌبصلا am رفصأو

 use .برغملا لها لك .؟فيبسلاب هل نهشف سلدنالا ee  قوشملا ىلا لحر ىممو

 « مساقلا وبا وهو ,Las ةلليقعلاو ىنامالا زوح بحاص ىبطاشلا مساقلا وبا :مالعلا مامالا

 po ظفاحلا هيقفلا ىرقملا ىبطاشلا ىنيعرلا dun نب فلخ نب هريف ىنب.مساقلا
aiلخدو هنس رغص عم ةبطاش ة ةدليب بطخ نيروكذملا ءالضفلاو ىيروهشملا ءاملعلا  

 ةبطاشب كلوو امءريغو ىرب ىباو ىفلسلا ظئاحلا دنع رضحو of ةنس ةيرصملا رايحلا

 ىدامج نم رشع نماثلا Ja نيرشعلاو نماتلا دحالا موي ةرهاقلاب ىفوتو on Kw رخآ

 نأ ىكحو «مطقملا مفسب ةيلضافلا ةيرتلاب دغلا ىم فدو رصعلا دعب of ةنس ةرخالا

 خيشلا ىلا ثعب هل ابجاح بجاحلا نبا ,At ناك ىذلا ىشوم ىيدلا. je ريمالا

 هيلا بتكي نأ هباكصا ضعب خحيشلا AB mie روضكلا ىلا هوعدي ىبطاشلا

jéهيف ريخ ال مكتاوبا  ىتا اذا هيقفلا نأ. .ٌهيبن نطق ممصان نم ةلاقمريمالل  

 ىصلخم ىدايترا au را مل نم et ملف نامزلا ءانبا تصلاخ

 لكم فيدص نم, نكماو. ايفا à ؛هليبسلا ىضماىقو Gaël اذز

Lesنسم ريسيتلا  bisنبا ىلع  Jahتثيدححلا عمسو  Reىمو  Liىباو + ةمعنلا  

salesىبأو  / dueىطوتساف قرشملا ىلا لحتراو مهريغو ميحرلا  BOUTمسا رهتشاو  

 عطقنم نونفلا ريثك ايكذ ةمالع اماما ناكو ىحاونلا ىم ةبلطلا هدصقو aime كعبو

Lui, coliىف  off altملعلا عساو ةييرعلاب اريصب ثيدحلل اظفاح  Aتراس  + 

 فلخ امهظفحو مسرلاو تاارقلا ىذ alt لئاضفلا بارنا ةليقعو ىنامالا زرح هتديصقب

a) Ce mot manque dans B.; Ibn-Khallikän (n°. 548) سرك nt b) .5.«كلبي oc) دنقتأو BU 

d) B. et L. ىرفنلا : voyez Ibn-Khallikän, .طع 548.١  e) Telle est la lecon des manuscrits 0'ةلج 

Makkari ; Ibn-Khallikän (n°. 548) ىجروخلا ميعذلأ دبع نب DS  J) B. at. 
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 لهسو jet ىقلو ءارقلا ناذحو ءاغلبلا رابكو .ءارعشلا لوكف امهل عضخو نوضصحُي ال

 بجحعم رماكب ظفحلا 55 نم ةغصوو © ةريخ نب ىنسحلا of هنع ىور نمو ©« بعرصلا

aeىبطرقلا ريع ىب دمحم ريهشلا مامالا تاياورلاب هيلع ارق   jusىبطاشلا  ME) 

 a ةفارقلاب  هريقو عاطقنالاو ةدابعلاو Dos افوصوم ناكو ةيلضافلا ةسردملاب ءارقالل

LEهترز دقو هدنع ءاعدلا ةباجاتسا  eyes Disادالوأ كرتو هلوبق وجرن امب هللا  

 مامإلا فح ىف 65 ىكبسلا لاقو ru ailes وكن شاع dust هللا دبع وبأ مهنم

 اندحم Lie اهيقف juil ريتك ظوفحملا عساو ةظفاحلا ىوق ناك هنا ىبطاشلا

Lisا!دقاز  fouleاكسان  oiلاق «ءاكذ  sutافشاكم ناك هنأ عظقا  ifلاس“  

aviناك ام هلاح نامتك  etهتايجرتو «ىهنانا وه ءىش ىا ملعي  Hautsانغفذو محر  

‘xنبا لاقو  exil, QEعادبالا لك * ىئامالا زرح ىف عجبا  dىعو  mueِءارق  

loىم قف مهلقت ىف نامولا  ca MESةليتشم ىهو اهتفرعمو ادهظفح مدقيو الآ  

 نانك هنأ nié ىور. دقو «اهبولسا ىلا فبس هتطا امو ةفيطل تاراشاو Rue زومر ىلع

 Ses هلل اهتبظن ىنال للجو رع هللا هعفنيو الآ mio ىتديصق دحا أرقي ال لوقي

 ازربه معلص هللا لوسر ثيدحبو ,Faut ةءارق ىلاعت هللا باتكب Lille ناكو ءاصلخم

 هظفح ىم يَسنلا مكصي ,bu) ملسمو ىراضبلا اهيحص هيلع ىرق اذا ناكو هيف

 افراع ةغللاو وكنلا ge ىف دحوا ناكو ءاهيلا Qlisult ٠ عضاوملا ىلع تّكنلا ىلمبو

 مالكلا لوصف بنتكي ناكو لعفيو لوقي امي اصلخم كصاقملا us ايورلا ريسفتب

 ئف 'ةزاهط ىلع الا ةءارقلل سلكي الو ةرورض هيلا وعدت امب الآ هتاقوا رئاس ىف فطني الو

 اذاو gb الو ىكتشي Ms ةديدشلا ةلعلا Jeu ناكو ةناكتساو ,ER ةنسح ةثيف

 ىفاوغللا )اذه ىشني ام LS ناكو كلذ ىلع كيوي ال ةيفاعلا لاق هلاخ نع لتس
 بيطخلا ةمالس نب ;Lasu Le ىبأل وهو سشعنلا

 ms ft سانا bo ju اذا هريظذ ءانمسلا ىف اعيش فرعتا

 ent pales ريما لكو ,Lei :هاقلتو Los هاقلتق

PS 595 Quinta ti, us هركيو ”قوفتلا. Le نكحي 

a) 8. “.ةريح  0)S. Se. * ١زم Au lieu de A, les manuscer. d’al-Makkarï portent هنأ 

 .  d) Ces mois manquent dans les manuscrits d'al-Makkarï.  e) Lisez x=Lxsutدنأ ىراك.

f) 0.م) ١أين S, بشل خذ 
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 روزي روؤمسلا مغر ىلع نكلو ;Eb ىف ,DR نع هرزنسي ماو
 ىضاقلا لّيزن ناكو مولعلا نم ريعب .رقو طغحي هنا رصم ىلا هلوخد. دنع لاقي ناكو

 ضعب ىف دجو ايويسح .ليدكام وبا تربح نأ لمقو ةهاسقلاسب AM je 55 0 لضايفلا

asileعد <,  

 ىبأ لاق « ىبرعلا نب ركب of ىضاقلا مامالا سلدنالا ىم قرشملا ىلا GEL .ىمو

 ىب هللا due نب dust وكي ٠ mi برعلا ركذ ريهشلا ىضاسقلا ملاعلا ماسمالا وف كيعس

 قاذالا Lib بيسملا ىف ىراجحلا 5 9 (xalasi ةروك انامضق ىضاق ىرذاعملا ىبوعلا

 ىمو «كلذ ريغو عورفلاو لوصالا ىف مامأ وهو «هدباواب ,stat) ماشلا Île «هدتاوقب

saiدحا عم بكر ا  ie4# احمر هيلع زهف اريغص ريمالا كلذ ناكو نيبتلملا  

bn desحمر  Laits Dar) nés peضياع ةيرملا  

 clés ٍناثو جوي حلو هر 6 ادِحاو احكم ل ناك وأو

Quiهركنا ىكل. فوصلا  lé) Liliteىف مي  Lg 

Euكامذرع تاق هبا  Hoاسرفلا بيعي ال وس لج ..  
 - ع

CRE 

 اسيل اسم Leone ى داش نسح هيف تنأ ءىش ل2

 ىو 3 2( نباسب فروع (ce ss ie Hi is: tbe x تسيل Cl نأ ضعب معز

LS gaiقرشملاب ترموش نب كمكم  Leeهيلع  usهدذع امركم ناكو 3  » 

 فق لاقذ ةراشن هيلع رذي نأ رضح نم 8 دحا هيلع راشان ابانح بنك هنأ ىكحو

 بنكأ لاقو ةعاسا ركف مث

 ءاوهلا اذه بوبع هافكف . هيلع AS Le هئشن ال

 دمع ةنجوي SZ sas رخت SX ن كف

 نأ كلذ ففاوو lui ةطخ ل١ Labs سرب امو ىشوطرطلا ركب Li ىقلو
esىلوت نأ  

d) Telle est la lecon de B. 0. et R.; les autresبرغملا»  S.0. خبتر. €(  a) S. Xims. à) 

manuscrits (G.L. La. et S.) portent sun. e) Telle est, la leçon du man. O.; les autres por- 

 tent {6j حمر هنأ ,À Glelé 5.انحاش. م) 8. قرطلا, 5.فرظلا» 2( 8.5. ضعب.
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lilةهج ناينب ىلا ةيليبشا روس  aieسانلا ىلع ضرفف رثوتم لام اهيف نكي ملو  
 ةماعلا تعمتجا مق نيعراك اهورضحاف احضألا ue ىف كلذ ناكو مهاياكض دولج

 ادعاق عمجلا Li at ىف ناكو «ةبطرق ىلا جرخو هراد اوبهنو هيلع تراتو ءايمعلا

 باتكو هدي ىف ةعمشب فوفصلا قرتخي ءاج A ءىضو ىمور مالغب !ذاف .ةالصلا رظتني

int, Trاهران اهرون ىئفخي داكي ١ ةعمش اهلبحت  

 نر اضرب a deals tete> مدبر نيكو طول
 تنك ولو بدالا ةيكايرأ هتزه axe هلعفي نكي مل xt JS AI نارمع وبأ اهعيس املو

 را (role ظعتم ا دلل nine rélasut À Sd هز
 MS نم فحلا ىنوفج ىقوأ ىتح oubli ىف ىظحل نعتمل اذا

 نسحلا مساقلا ابا هلاخو هابا سلدنالاب عمس هنا لوقنف ىبرعلا نبا رابخا ىلا عجر

 ىسحلا ابا ةيحهملابو ىعالكلا هللا دبع ابا ةياجببو ىطسقرسلا هللا دبع Li ىنزوهلا

 ىعلخلا نسحلا ىبا نم pus ىطامتألا نم ةيردنكسالاب عمسو ىنالوخلا دادحلا ىبا

 نيسحلا هللا دبع ابا ةكمبو ىسدقملا رصن All ىباك دحاو ريغ فشملبو هريغو
 ste ىلع هحر Murs ىزيربتلا ىلع بدالا ارقو رادنب ىباو ةكلط coute ىربطلا

 ىلع Les ill 5 امك. ناكو, هلام نم. ةروثلاب DV .ةراجحلاب/ روس ةيليبشا

 لك 56 ىلا ,js اهببذ باوصلا رييمت ىف ىهذلا تبقات ,a Lois فراعملا ءادإ *

 نسحو سفنلا مكو لامتحالا ,sie فنكلا نيلو ةرشاعملا نسح عم ىالخالا بادآ

gaiتابتو  SUظفاحلا مامالا وه هيف لاقو ةلصلا ىف لاوكشب نبا هركذو  es 

 ماسلا لخدو عمد ةنس لوالا عيبر ليتسم ai عم قرشملا ىلا ,de سلدنالا ءاملع

 مقا sh ىلا داعو م1 ةنس ىف مح مت ءانملعلا رابك نم اهب عمسو دادغبو قارعلاو

jeلاقو ءاهنم  cuiركاسع  LSهرقم نم اعجار فشمد نم  Reبرغ اهلو 811  

Laboسلدنالا ىلا داع مث ءاملعلا نم ةلمج ةيردنكسالاو رصمب ىقلو ىذوحألا ةضراع  

inةيليبتشاب ءاضقلا ىلوو لامكلاو لصفلاب اذوصوم ناكو ريتك ملعب ةيليبشا مهقو 1#  

 ىثوتو Pa ةنس نابعش ىم نيقب نامتل سيمخلا موي ةليل هدلومو mie فرص مست

a) J'ai corrigé ces mots d’après Ibn-Khallikan, .مع 637. Les manuscrits d’al-Makkarï portent: 
e 

 اهريسو اهيادأ.
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 نبا مالك ىهتانا هن ةنس رخآلا عيبر ىف سافب ىفدو ساف ةنيدم ىم 8 ةبرقب ةليقمب

 ab هقح ىبرعلا نب ركب ابا مالسالا ظئاح vue نبا ىقو امو اصخلم هريغو كيعس

Lin Lesمامالاو ركب ابا ىشاشلا دادغبب ىقل هنا لوقنف هب فيرعتلا ىم  ONE 

ousbitىلازخلا  ait mie Jiلاق  deتايررملا' لح نما  Le jiنم هب تيتا  

 ىف امدقتم مولعلا ىف Ds لقا نم ناكو هانعم اذه LS وا ىجابلا الا ملعلا

 عم مايق ثيحا ءاضقلا Al ماقو Loi ىلع اصيرح اهعاونا ىلع ايلكتم اهلك فراعملا

 هنأ هنع ور دقو نيكاسملاب قفرلاو ىيملاظلا ىلع تحب ةوقلاو List ىف. ةمارصلا

 هيلع أارقو as ملعلا رشن ىلع لبقاو sui نع فرص: مق« ,alpes had باعوا

 هللا ue ابا ىباعلا off مامالا نأ رابالا ىبا لاقو «ةيليبشاب لاوكشب ىبا. ظفاحلا

 me CAMES Ré زهشا RS Le eu Gant cat [ضاغلا قال ئليبش لانها كسا ندا

 ناطلسلا ىلا بوكرلا رظتني بابلا ىنع هتلغبو Oo ناك لاقف كلذ ىف هل ليقف

 ضارقنأ دنع دمحم ىبا agi عم ,de هنا لاقو هتلص ىف ريبزلا .ىبا هركذو «ىهتنا

 ىور ام طبضو ثيدحلا oué لاق نأ ىلا اماع رشع ةعبس وحن aus ةيدابعلا ةلودلا

 تامو «ناشلا 9 it ىلع PAG لوضالاو فالخلا لئاسم pile ةياورلا | ىف. عستاو

 رووشو اسهنكسعا dat كلا" ,due Gina eut تالخا Ge Dhs Rudi كدا

Lessعمسو  Queنف ريغ ىف فنضو ريسفتلاو ظعولل سلجو لوصالاو هقفلا»  CR 

 هتمارصل هب هللا عفنف Pa Riu ىم بجر ىف Lait ةدم ءاضقلا ىلوو ةحيفم ةنسح ةكيلم

doi,وتو وكلا ع ىهنلاو فورعملاب رمالا مزنلاو هماكحا  (Budهضم قلد  

 ملعلا رشن' ئلع لبقاو ءاضقلا je فرص مك هلك كلذ. le ربصلا mes le هبتك

xململا ريثك ارعاش ابيدا اظناح اهيصف ناكو  miىضاقلا لاق لاق مث < سلجملا  

poleهفصو نا دعب  di Leرثكا هناياورو هتاياكح بيرغو هرابخاو هتيدح ةرثكلو  

 ىتلا 6 ةهجولا نم نفكارم نم هفرصنم ins هتيدح 55 اونعطو . مالكلا دق سانلا

 HAE HA D فنانا نيدخوملا لوخد دعب ةرضحلا ىلا هدلب لما 4 عم اهيف هجوت

Cieىضاقلا مهنم ريتك فلخ' هنع ىورو هنينم هدكرداف اوحرس مت ماع وكن  

a) B. et 8. ةيبقوب , L. .خيرقب Je suppose qu'il faut lire ليقمي و au lieu de xkxäwse Ibn- 
6 2 

Khallik. 1.1. à «ةودغلاب 2) B.etS. Lis هه 5. Kai. d) ©. آل. ىه 
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 Le at Gt ةرابع ىف عقوو ءاصخلم ىهتنا ةعامجو © شدابلا نب رقعج وباو ضايع

 cmt امك قورحملا باب: يراخ ca سافب ةسيجلا باب يراخ Lis هنأ ةعامجت

 DIE ةرايزال دوصقم' كلاته ةربقو Lie هترز دقو ضايرلا Loi ىف كلذ ىف مالكلا

 ME mu ىفد هنا لاقو هتافو اورضح ىيذلا ىبيمدقتملا Cam كلذب حوص Mis ةبصقلا

 bi eu ىمو <, Le نب مكحلا وبا هبحاص هيلع ىلصو ةيصقلا جراخ رفظم

LS هل ادام LL, oies CS 

st ne ةيككفاب ر اذا ٠ Sn انني ts ha 

 اهبيذغتب ىنوفج ترمآ nus تنسحتسا !ذا تلقف

 eine "سايد لكان فانت vise pdt Last jo حر كامو

 دامر بوت انع ترتشنو  اهداوس كعب راثلا ىصاوت تباش لاقف هذه

 ses ىلع انك امناكت انبابش لازو انبش امك تبباش CA رجا ىل لاق مت

 كثلاتلاو ىناثلا وح ام كثلاقتو ناثو حمر هنكلو' هلوق ىف ءابدالا GiÂe فلتخا دقو

 LISE) Mabit نوناق mas LS =, ركذ املو « كلذ ريغ لبقو ظحللاو At ليقف

 ركبلا Le مظعي أ عق هللا Me ىف فبس دقو لاق ةيقيرفا ىم ,aie ىف ركبلا

Lisa chaosهلوه ىف  «ceربقلا ىم تيملا جورخ «ركبلا نم انجركف »» Lingeدعي  

 نمو بطع ىلع d بغسلا نم CSSS مياس د SAR ىغب توجب ها deb باتخ

costى 5  esركبلا فلق لق ىز  LAB; 6 uns; ESتيشدو «ا.ينةيف ةراجحلا  

 nes «راشعبالا Lisus م (Lili — ارزأ م اصانمزتحاف claires» اعربو 0

 ىلع انفقو امل انأ هخرشو «فيرط ملعلا ىم نفو «فيعص ريقح رماب «اناسكو اناوتم

alsنماسلا لعق «هاشلا داوعا # ربحي هانيفلا  Adتوندف  nieراسمطالا كلت ىف » 

ge *ىل  à xx lasرامغالل ديف جيسي لح ىف رغصلا ىم تنك ذأ  cfمهتاز ازاب تفقوو  » 

 ىف A نصعب we es ven ئسفنب ile ناك نا « مهتارو on مهقرضت ىلا رظنا

Lois se. d) Telle est la lecon de La. et R.;آط.:هلوهي  c)ءأوزخب»  La.5. شذايبلا. 8(  a) 

CLUB Luis ait 010: cu. f)Lblolikxels  g) R: LE. 
 مر .Telle est la lecon 00:5 les autres manuscrits portent Xe 2( La يقي Les ىل حومسو»

 ,j) Lb رامعالل, 0.رامعالا» !
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 #5 Lao نكي ملعأ A ةقذايبلل تلقف « هلاهجلاو ةوبصلا خيلغ عسم « هلاطبلا - سلخ

 MES ىم ٠ ريمالا ىلا مدقنو ce أوم تيك نأ كعب مهنيعأ ىف تيظعو jé ىنوكملف

XIىل له تلاد كغم توندف ىنانجدتساف هيلا  Leهيف مه  Guessتلقف  (oi5  

Luxةعطقلا كلت < ««رهظيو كل وديبيس «رظن  silo sole, (Maiكركي نأ هتوف  

 «ريبدفلا عطقناو «ريمالا ?Fe ىفح 66 ىرقت كلذك res تادحرحلا ;cdi امو «ىرخا

 Pl مع ci مذ Ê XË ol si كلن ?List cs ناكو « رمغصب تنا ام اولاقف

à leىقتيو وجري رهدلا وهف رجاهلا ىفو هبر ٠ لصولا ىف كش ام ىوهلا ىلحاو  

 اهيا كبحاص Gb امك سيل لاحلا ىف تلقف Ci كشيوأ بيطلا ابا هللا نعل لاقف

POURدارا امنا  Leo Dsبحاصلا  st] Voisىوهلا  Laم خذ ٌبحملا ناك  “Host à 

 o عقي امل ةاقنو هلموي امل ءاجر ىلع هلك هنقو ىف وهف بير ىلع «لاصالاو ضرغلا غوابو

 بثكلاو لئاسرلا تاوالح نيف ٠ ىضر الو طخس Det ىف نكي ملاذا 2 لاق امك هب
 <rés S ام * ضاقنتنالاو مارب الل ?cb us « ضارغالا نم كلذ ىلا فهضن انذخاو

 < au مك ننكولايسيبو «ىنم نوبجعتي اولبقاو « ضايهتنالا 4# ىعاود Lies ىلا

 نب PA uote cas مهل ترحذو «ىقيدح مهل ترقبف «« he) ,ىتنوفشكتسدو

 (( دعمدا انيلع لييساو «؟هعاخ انباع علخف هاوتم ىلا X ختالتلا انمقو «هاعدتساذ ىعم ىبا

 ىم مهلان ام فصو ىف ةعلابملا دعب لاق مث « ناولالا lila ee لك ءاجو*

 ىم ةريسيلا ةبابصلا كلت عم Cost Mes وه ىذلا ملعلا اذه ىلا ils دماركا

 « بلاطملا ل ie نأ مكدشرب و (EN ده « باععلا نسم LS فيح «بدالا

 اييلاق هنوفخي اوناك ىذلا D رهظ اذا موقلا تيجان ادب لاقي asus نم رهظ

 ضعب Haye هود ىكح ii اهنم بداكاع هتلحر . <( رك « ىرهوجلا

«sh Pa] >)رهفلا هيف  g Lilملف ىرخأ ةخيحان ىم دوعي مث مهسولج عيضوم ىلا  

milمدخلا اهذخاف ايلا ليقملا رهنلا ىض ماعطلا دئاوم تءادج < كلذ ىينعم  

a) La. ajoute ىبنتملا بيطلا co Joie . 3( La, et 0: «برقلا e) ©. L. Lb. S. .عطقي 

d) 8. ©, L.S. (ىعاد.. :ه Lb. AU انعاجو. م Les man. portent مهرس g) BS: 
. à Le 
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 pie all تملعف ةيحانلا كلت مدخلا Qi نأ ريغ نم ميرحلا el ئلا ءاملا اهب

 ىلازغلا ىنعي كنيشتاذ انيلع درو ليواتلا نوناق ىف لاقو «هانعمب ىهتنا بيجكعل اذه

 هللا ىلع البقم ايندلا نع اضرعم ةيماظنلا ةسردملا ءاراب ه دعس ىبسبا طابرب لؤنف

 Mes LE le .ثيلقوي هيلع انتيسمأ انضرعو هيلا انيشمف عت

 ,Lies «دفصلا قوف ناك Le is اندهاشو «هفرعملا ءاقل انيقلف «كشرتسن هب 3

 ولو مومعلا ىلع. سبل ةدهاشملا قوف بئاغلا ىلع .ربخلا Of ىم انهلا لقت ضخ

 لاق امل ساّبعلا ىب ىلع كر

Ac, Lisل يلا الا  
Sat D Us Gal Gi يليغتو لقت t كتاف 

 en ىلع بيغملا لضفل هتمظع ثيح ىم رغصيف

 ىبرعلا ىب ركب 5 ظفاحلا هيقفلا هتروص ام هقح ىف حيطملا ىم تلقن تنكو «ىهتننا

Meديلقتلا كرتو «سايا ءاكذ ىسنا ىذلا «ةبابلالا رهابلا «باوتالا رهاطلا مالعالا  

 هللا ىقس «لصنلا ىم ىضما مالسالا 6 دب ىف fée «لصالا ىم عرفلا ميتناو ««سايقلل

 , اهاسكو «فراولا لظلا هنم اهيلع dus «فراعملا نم تبدجا ام دعب سلدنالا هب

 ىف 0 «اهكلف 7 اردب ةيليبشاب dust وبا هوبا ناكو «هلبو فير اهاقسو «هلبن

 هالوو dot» ىبا نبال نوماملا ءافطصا ءداّبع is كيتعم هافطصاو « اهكلم سلجم

 مهتقلاو* cote, se نم صمخ 0 املف .«هفينملا .بتارملا هأوبو Gas lt .تايالولا

 ىف DES west فئاخضلا لكم هيف لحو < قرشملا ىلا, de, ceux اهنم

 «ابهاذ درتسي ملق ce هفانكتساو jai لابقتتسا ىف ري ءاجرلا حادف Les لاجاو « هنانكأ

 م Jai ىف دافتسا امو «عامسلاو ةياورلا ىلا داعف «ابهاوو هل الذاب muets su ملو

 بابشلا ضور ىفو < بود ام بيضق LUI (oi ىف كاذنذا ركب. se ce gai كلذ

a) 8. (كيبعس: ة Les manuser. d’al-Makkari portent .باوبألا ce) Ce mot manque dans les 

manuscr. d’al-Makkari. 4) J'ai corrigé d'après le Kamous 20 voce 55; آم. داود voyez aussi Ibn- 

Khalhkän, n°. 35, où il faut lire داود د ىب La! au lieu de ST : Maim. P. نوماملا افطصأ 

 . xlusآه . Maimكلملا. ى) .f) 227.7 ٠ دابع ىبال. €( 121*202. اهبذ ام تقلاو.

h) Maëm. P. (et al-Makk. S.) DL L, DS 
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 «ءايداحو اهيلا ة اقئاس همزالو ءايداغو احتار ملعلا pull همزلاف «ه وص La رهز

 st دب لجتساو «ديلط ىف RÉ «هستاقم هل تدرطاو «دسلاجم هب ترقتسا ىن

 بلطللو «ءادرفتم ركب وبا ىقبو «مدماجر كانه aile «دمامح هكردأ مث cout d قزمتم

Lie «lo sutهنع لجت ملو «اديحو ملعلا ىف حبصأ  «has mini,ىلا ركف  

ai caille Lelss Quoiةءةعشيتم مكانا,« ةعلطعم  UPSقل ةوطح نم  » 

 ىساحمو «اهدلق رخافم Lis sai « ىقرو اهيلا امس ,Ge ىمو © ىقس Be نمو

 mi * ءافاطعا ses ام همظن عيدب ىم ui دقو «ماهدلخو اسهيف اهتبثا * سنا

 + رف دادرلا له Les LE Ban Mt 54 تاس
 رضفلا بصق ىوح ىف بيبح dés sul .محخي ٌليللاو ىرس كنمأ

 Sp مجنالاب LUE طبخي ملو si قرشم :ءاملظلا 7 ملظ « الج

 # ىرسي كلف :ىل .ءازوجلا ىلع راصف Lu ةطيشبلا ضرالاب ضري ملو

de,اهاطم لق اياطم  Seاهأطواف  Luiىلع  pm PRÈS 

bei 0لائاك اج ردن هم : oies Mise we Lesملا  Fi 

wieمث ىمف اهليذ ةرجملا «ليذ ىلع  Le quىرسي نمل كانه  

Dai CLS m3 we Le Lis Less por sut (le vire 

 ىردتسي 0 معني ل ام * دمر Ris عدف ىلعلا ةّنِج ىف كلخضلا * جيرأ تقاشو

LSلوا اسيد اكرهك  de Leتردصا هلو  LS Lis رمض نيني ١١ 

 رطقلا لههتم نىنيماشلاو دادغبو اهلهأو قارعلاو أرصم هللا اقس ٠

 كلام اأظوم حرش ىف سبقلا باتك روكذملا ىبرعلا ىب ركب ىبا ظفاحلا فيلات نمو

 sat hi باتكو « كلام ًامطوم مرش ve bell is D, out لإ

Rاهيداحوو  Lايراجو ,  Maim. P. (ه Lilط. آم  Maëm. )ومع 8 Maëmak L.ه)  

f) Maim.هيدا.  ee) Maim. PR.قرخدم.  al-Makkart 5. Lil. 4) Maëm. L.ايذاجو :  

 .P هماخر. (g 4027.1. اهدلقو Lens اهتين. .P).Maëm.P. L (%  ماهغالا) ماهوالا .P) هدرتو) ةرثو

 فاطم. ة) Maim PL ىرس (j  ةلعقسآم رهز. 4( ALMakkari ىرجكاي. ةز

Telle est la leçon du man. O.; tous les (در ه P. L. x45. m) Maim. L. el. n) S. A 

lecon dont je ne puisمعينالاب  autres manuscrits, tant d’al-Makkari que d’Ibn-Khäkan, portent 

comprendre le sens, 
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 « ةددشم ءاي هرخآو ةمكعملا JAI رسكو وأولا Aie ةليهملا ءاكلا نوكسو ةزمهلا

 ah بانكو 6 ىفهاودلا ىماون باتكو «تاينالخلا بانتكو «فلزلا ىفارم بانكو

 ىف. جوسنيلاو مسانلا باتكو «ةنسلاو نارقلا لكشم نيلكشنلا ,die « ىنيدبرملا

 يارس باتكو « نيحيحصلا ىف نيرينلا ,Qi «ليواتلا نونانف بانكو « نآرقلا

 ىف باتكو «ىلعلا .هتافصو ىنسحلا هللا ءامساب ىصقالا At باتكو « ىيدتهملا

piتاحبسلا ثيدح لكشم ىلع  sisi,باتكو  infرغصالا بلقلل .ربكالا » 

 lus « لييلهتلاو ديمدكتلا ىيب ليضفتلا ليصفتو «مييذلا نييعت ىف حيكصلا نىييبتو

 <« تالسلسملا . باتكو «تايعابسلا .باتكو «ئفانلا ىلع ليلد ال نأ ىف ىناكلا

 نم ةنسلا لهما فلاخ نم ىلع Di داقتعالا ةحصب ةفرعملا ىف طسوتملا: باتكو

 Mme ىف فاصنالا ,Que .«ةلاسرلا Qué حرش ,die «داحلالاو Ai ىوذ

Leuدلجم نورشع ! » us Qi,ىف رسباج ثيدح مرش بانتكو «اكنالا  

 لوصحملا باتكو «ةروعلا رتس Qi, 666, sue حرش باتكو «ةعافشلا

 ضماوغ ةفرعم. ىلا ىييقفتملا ةاجلم باتكو «نايعالا نايعا باتكو «لوصالا ماع ىف

 ىضاقلا hs نمو «فصوب ال ام bal La هيفو ةلحرلا بيتزت باتكو «نييوحكنلا

Lotىبرعلا ىب ركب  a,هلوق  Jiءاملع  suiالا ثيدحلا بلطي لجر ىم ام  

 اهاذاف اهاعوف allie) عمس fat هللا رضن معلص ىبنلا لوقل ةرضن دهجو ىلع ٠ ناكو

 À الو هملع Aus مالسلاو ةالصلا هيلع هنم Leo !ذهو لاق ثيدحلا ايعيس امك

 d ىف pl سابعلا وبا راشأ .ةرضنلا هذه ىلاو ىهتنا هتكرب لين نم هللا لضفب

siفلخلا ديس ةرعدب اوزاف 2 فقحلا ةباصع ثيدحلا  

 حفلا .فئاتك 5 هدف هر مهفوجونف

 ٍفبسلا نم اهب هوكحردا La en D مهعم ىنتيل اي

exilهلوق اهنمف < دحر ىبرعلا ىب ركب ىبا ظفاحلا كئاوف ضعب انه ركذن نأ ساب الو 6  

 ليعافلا مسا ىف .داصلا és cest وهف. لجرلا ani) لاقي تانمكملا cages ىف

Caguisوهف مالكلا ىف  vaguesهيف تحيلا لاطا اذا,  ESوين  Lake US, St € ei 

 MA 18( ع رق و voyez لتعم, p.fo med. c) D م سس ناك
d) Telle est la leçon de L. عا 0., les autres man. portent ىفرغلا ,. S. (ىعرعلا 27 Veth, Zobb 
al-lobab, pi, noten. e) 1.6 man, portent جغلا et. Lea 
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 ىشاشلا ركب ابا مالسالا رضف jan نعمس هلوق اهنمو ىهننا حلعا هللاو x عبار ال

 برقث ال Rat ةغللا ىف لاقي لوقي but سلجام ىف ةفينح ىبا :بهذمل رصتني وقو

 نم نحن ال هانعم ناك ft مصب ناك !ذاو لعفلاب سبتلث الا cet ءاولا: er اذك

 Lis; jobs ةدثاملا تدهاش هلوق اهنمو < عومسم ميحص هلاق ىذلا ,AD عضوملا

 « اراهجو ارس Les ىلاعتو alu هللا ,ei ءاراهنو اليل اهيلع تلكاو ءارارم

 Lois ايلبق ناتجرد à اهل ناكو ربشلا وحنب ةماقلا نم شا اهعافترا ناكو

 550 ce نولوقي سانلا ناكو لواعملا اهيف رثوت ال lle ةرضص تناكو

 نم webs لصالا ىف ةركص تناك اهنا ىدنع ىخذلاو ةريزانخو 89,5 اهبابرا يسم ذا

 ام ٠ تناكو اهلثم ةراجخ اهلوح Le لكو ءابسلا .ىم ةلزانلا BU الحم ضرالا

2 

 اهسلاكمو اهنم اهباوبأ تويب all ركحلا كلذ ىف تندحكان ,Ai روصقب ةذوفكم اهلوح

 امك رجحعلا ىم تروص دق اهتمدخ ous اهيناوج ىف اهايانخو اهيف ةعوطقم اهنم

 تءناعجو Si تددرو اهروصق ىم ja ىف تلخد fils بضشخلاو نيطلا CA روصت

 est تبه bi ضرالاب هقوصلل ضرالا لما asus مل مهرد ىمذ رادقم ةرضص هثارو نم

 ليسي ىنح هنم راثكالاو هتكت ءاملا Co كعب الا مقفي مل بارتلا ati نيدو

 اريتك اهيف ولخا كنك كقو ةلعلا sXgs PAS Les راب ىقو Li جرعخم x بارتلاب

 اهيف ىربغل ىرج امم ةناكم بابلا لوح سنكا ca لك ىذ تنك ىنكلو سردلل

 دححز هلوق اهنمو ©« ext اذه نم ils ةلحرلا بيترت بانك ىف ”Lo xl Er كفو

CERNىبأ ثيدح 4# ىشوطرطلا ىرهغلا ركب ىبا انخويش عم ىصقالا دجسملاب  

 لاقف مهنم لب لاقف مكنم نيسمخ رجا اهيف لماعلل امايا مكتارو نم of عوفرملا ةبلعت

 فيك انضوافتو اناوعأ هيلع نودحي y مهو اناوعأ AS ىلع نودجعحن مكنال مكنم لد

 اودضعو مالسالا اوسسا مهنا عم ةباحصلا رجا فاعضا ةمالا نم ىتاي نم رجا نوكي

 ىف معلص لاق دقو ةلملا اودهمو ةضييلا اومحو «راصمالا اوكتتفاو ءرانملا اوماقاوا نيحلا

 هقيصت الو مهدحا Je غلب ام ابهذ دخأ لثم pu لك مكدحا ففنا ول ميحصلا
Liesلوقلا  Jésusةباحصلا نأ هتصالُخو. ميحصلا حرش ىف هانحضوا ام  née, 

 نم اهاوس لامعاو رشب اهيف مهينأدي الو et اهيف مهقحلي ال ةريتك لامعا مهل تناك

a) O,x'. 2) Voyez le Commentaire de 831631 (éd, Fleischer) sur le Koran, sour, 5, vs. 115, 

c) Les man. portent .ناكو d) L ajoute .ىف vi 



Dalب  

 حكبلا بئاوش نم اهصلخو مهصالخا صلخأ نم رجالا ىف اهيف مهيواسي نيدلا عورف

 مالشالالا Ut كتبا وه ميظع باب ركنملا pe ىهنلاو فورعملاب jade مهدعب ءايولاو

 فلا ىلع رافكلا ةيلغل مارملا بعص مالسالا out ىف اليلق ناك دقو هواهتنا اضيا وهو

 ةبلغو ”نتغلا روهظو نامؤلا obus معاص ىداصلا دعول ai دوعي. نامزلا رخآ ىفو

 نم ننس ul ge بوكرو فلخلا نم List ىلع رييغتلاو ليدبتلا ءاليتساو لطابلا

 عارذب اعارذو ربشب اربش مكلبق نم ننس ىبكرتل معلص لاق امك باتكلا لها نم ىصضم

 ابيرغ دوعيسو ابيرغ مالسالا li معلص لاقو male برخ بص ركج اولخد ول ىتح

 دحاو ىلا مالسالا عجري نأ نم قداصلا degli اذه مكحب cle هللاو كب الخ !دب امك

 مئاق هب ماق اذا Lie ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمالا فعضيو et نم أدب امك

 She x Le all slot à عت هللا نم هسفن عابو فواضملاب هشاوتحا عم

 هلوق كلذو عش هللا ىلا ةاعدلا ةرثكب هيلع اناعم هنم انّكمتم ناك ىمل ناك ام فاعصأ

 كلذ عطقني ىتح, اناوعا هيلع نودجي ال مهو انأوعا ريخلا ىلع Guns مكنالا

 لاقي Yi ةعاسلا موقت ال معاص لاق امك ىنيدلا ةلقو نيقيلا فعضل اناب اعاطقنا

 ركذي دحوم ىقبي Vins ىلع عفرلاو lens ءاهلا صتفب ىوري هللا alt ضرالا ىف

 SE des is نع. هانا,الو !فورعمب مآ ىقبي الا ىنعم le بصنلاو لجؤ.رع هللا

 ربقب del رمي ىنح Sell موقت ال معاص لاق امك توملا لقاعلا ىنيتي فتنيحو هللا

deتنك ىنتيل اي. لوقيف  aieهحر كشناو «ىهتنا  Gaelةيفوصلا  
œ 2 0 1: 50  

 هتضبق ىف ةنكاللاو رانلاف هقلخ اذب هللا ىحكتما

 sie co بيطأ sons راسن a مظعا ةرجاهف

 ريهج  ىب روصنم cit لداعلا ربزولا ساكامب نيك لاق دنأ <, ىبرعلا ىبأ dis و

 il موي مهتيكت Gt ارقذ ةلملا ىق.بيغرتلل ةلحرلا باتك ىف ,Lois ui ىلع

eleرهظب. ةقلحلا ىم ىناثلا فصلا ىف تنكو «  (aiماما ليقع نب ىلع ءافولا  

 ىل بحاصل كثلق :ةيآلا تعمس املف لوصالا ىلزتعم ناكو. مالسلا ةنيديب ةيلينكلا

 لوقت ال برعلا OÙ .ةرخآلا. ىف هللا ةيور ىلع ليلد RS هذه ىراسي ىلع سلجي ناك

 لازتعالا بهذمل رصتني لاقو Lt اعرسم ءافولا وبا ههجو. فرصف ,if اذا الا انالف تيقل

a) Voyez sour. 33 , vs. 43, 



8 = 

02--0E- à 2 
 a RE موب ىلا مهبول ىف LS مهبقعاف لاق Li ةرخآلا te 5 ىري S هللا 8 1

SX ESنيقئانبلا أ  ÿنورد  LS FUIةرخالا  CEAرش  Lisهجو  xنيلكشملا =  

 دوعي نأ هنوقلي ريمض ليتكيف هنوقلي موي ىلا مهبولق ىف اقافن وه مهبقعاف ةيالا ريدقتو

 ,ils  ىافنلا ىلا دوعي نا Jésus وه انلوقب MAT مهبقعا ىف لبعافلا ريمض ىلا

 اننرصنا مكدحا لقي ال هضر سابع نبأ ىع هلقن Le اهنمو «ىهتنا كرجلا ريدقت ىلع

 نب دمحم انربخا دقو ة.مهبولق هللا فرص lé ai ف re ليق اموق ناف ةالصلا ىم

dieىف انك هنم اعامس ىرهوجلا لضفلا وبا انربخا ظعاولا ىسيقلا كلملا  pe)لاقف  

 ىف لاق عت هللا ناف اوفرصنا مكذحا لقي ال لاق هللا مكمحر اوفرصنا اهب رذنملا

LE erفرصا وقوم  Niمكمحر .اوبلقنا .اولوق نكلو مهبول  a S at 6 aliَس  
 ركذ دقو اهنمو « ىهتنا 6 وش مهسسمي مآ لضتو A نم ةمعنب اوبلقْناَف مهحدم موق

 Ut Re نم ges ناكف صييقلا هنا انلق اذاف هتروص ام فسي كماش ىف فالخلا

 ضعب ىف لاقملا ناسن ىم غعلبُأ لاحلا نابسل ناف allie pt alle ىع tu نأ

 تافصلا نم اهيلع امب me ربخت امب تادامجلا ىلا مالكلا برعلا فيضت كقو رومالا

 حم ام ىنقدي ىَم لس لاق مق مل كتولل طئاحلا لاق مهضعب لوق et نمو

 لضبي will ةفص à d Lui à نم كلذ دعب 25 هلوق نكل ىثارو ىذلا اذه -

 Miss هناف six باكحصا ىم 5 وأ Less ى ٍدأ mil, JS  ىم امو سصيبقلا نوكي ن

 ناك هنأ 4 Lies « ىهتنا ةبارقلا ةهج نم اهصاصتخا has Lai نم هلوق 8

 فسوي ىلع موي RS he cie فرعي plat uote عيقوصلار واي ماما, ماسلا 000

 وعون هيلحم زها رت لك مافن دم كم نم ديلي امس همس كلو سا
 JUS مق امو مه فسوي نّذاف انديس اي خيش اي لاقف ةفئاط لك ىم ةقيلخلاب نوكشم

 هلاوس ىف م ىماعلا ةنطقو ملعتملاو © ملاعلا sde ىلا اورظناف 5 نم ةيانعلا OS معن

 َعِلَب Lis عش هلوق ةدئاف نا ةّيفوصلا انواملع لاق !ذلو هتافيتساو :هراصتخا ىف ملاعلاو

 هل نوكيل ةوهشلا ةبلغ مايا ةمكحلاو ملعلا هاطعا. هللا نا م Ve, UK at هدأ

 تنكو 01 ةنس ذكحكلا ىذ ىف اميقم ةكمب تفك des اهنمو « Le ةمدصعلل ايبس

 ىف SA 43 ضل دللا nd ناميالاو ملعلا CS] LHbes x اماكو PS D) sr بوت

a) Voyez sour. 9,735.78. 2) Voyezsour. 9, vs. 128. oc) Voyez ةماتتتء 3, vs. 168. à) Voyez 

sour. 12, vs. 26. e) S, «مالعلا Z) S. «ملاعلا g) Voyez sour. 12, vs. 22. 
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 ىتقح .امهل هتبرش ئنتيل Le ليمعلل at نأ تيسنو ماعلا نم ىئل nus ىذلا رادقملا

 طظفحلا هللا ,Ju لمعلل دنم رتكا ملعال يوفص ناكف ردقي ملو امهيذ ىن هللا جتفي

 نب ىلع ءافولا ابا مالسلا ةديديب ةلبانكلا ماما تعبس هلوق اهنمو «هتيحرب فيفوتلاو

 لصفنا هنال ةيَرحلاو قرلا ئف اهيكحب راصو ةّيلاملا ىف مالا كلولا pus امنا لوقي ليقع

 بستكا ام بستكا امذاو هيلع Kite ةعفنم الو هيف Ale الو هل ةييق ال ةفطن بالا ىع

 ىف ةاون هنم ,ché, de نصرا ىف ارمث ,Je لكا ول امك اهعبت كلذلف اهنمو اهب

ssكلم اهناف ةلخكن تراصف لحألا دي نم  alعامجا.د لكألا نود ضرالا  

xe5 اهنمو « ىهتنا Si نى م s À? اهل %eas الو SSI + نع تمادعقنأ 0 ةمالا à 

8 phËS ظعاولا كلملا dus نب كيحم هنع انربخأ ام ىرهوجلا des ى ١ pôles نمو 

où D اس نريوطف je ةيابستلاو ماهبالاب نازبملا سد را 15 sut 26# 

 اهلكش  aهناكف هللا كلوقب أر & TETE SAR 8, Lهللا ن ا كتكلذك نزولا وبسبب ىف

 يس  ASىنورزاكلا نبأ ناك هلوق ًاهنمو «ىهتنا كنزو ىف لدعاف ىيلع علطم  Luىلا

 روطلا نم  dEنود اعيش عنصي نأ دحا ردقي  CAEال  miاهنمو 6 ىهتنا بلا

 ءاعبرالا نم لاوش رخآ تناك اهنا ليق « تاسحت ماي ىف عن هلوق ريسفن ىف هلوق

Laws تيقل ىنأ ىنح ةياورلا هذه لجأل ste) موي رفسلا نوعركي سافلاو ءاعبرالا ىلا 

 ىلاخ عم  cmsنب  Qiنم الجر“ صفح  mu Leds QUرفسلا  LIلاق انقراق

 ءاعبرا موب ىف رئاس هنال أ دبا هارت ال كنا ىلاخ ىل  Ÿهرغس ىف تام ناك !ذكو رركتي

  Le RDهيف قلخلا ىم ثيدحلا ىف ءاج امب بيجكاع موي ءاعبرالا موي نأ دارأ ال

 ناف بيترنلاو  Gunsهللا نا تباث  LEEتيسلا موي  RSموو , SESلابكالا

 ركشلا ىن ..بذالا موجو  prisبيرغ ىو نونلا ىورو روغلا ءاعبرالا موسو هوركملا ءانضالتلا

 هءىش لك وهو نقتلا ءاعيرالا موي فلخ هنأ تيدحلا  GSنداعملا ىنعي ءايشالا هب

 صاصإلاو .ديدكلاو ساحنلاو ةضفلاو بهذلا نع  Qt pullsال هرركملا هيف فقاخ

Mesui ويل اذه نأ هنوفاعي نقتلا وأ رونلا هيف فلخ ىذلا مويلاو سانلا ailes 

 ندي Let موي QU ot pos ' ىلحا Les ةعلص alt نأ قراسغملا és “نيبملا

a) Voyez sour. 41, vs. 15. 



SR à 

 مويلا اذه لصف ىلع لدت ماكصلا راخآلاف ةلضاف ةعاس ىهو هل بيجكتساف رصعلاو ريظلا

 نم امايأ موق روص is اهل hot ال ثيداحاب سحنلاو ريذحتلا هيف Leds فيكف

 Le الاب لغشي الو اهيلا رظني نا ملسمل لكي ال ةيعاركلا اهيف اوعدا ةيسيشلا رهشالا

 دنمشناد مايمالا ىلع كيعس ىبا ,LL انعم ارقي ناكو اهنمو « ىهتنأ 6 مهبيسح هللاو

 عمو هب ملبعأ كيرف ةيراصجح هدنعو نايدت هلو ةيكل هل نيل قمح برغملا دال ى

 « ىهتنا sil» نع هتفشاك ول مولا ىذوبو « هلاوس نع List ىنلقع خيبكصلا لوط

Grوبا خيشلا هل هيسن امم ىبرعلا نبأ رعش  sito0  

 اوحلس بعت (si LS» ولأ ئداوفو Joke بلاق ىأ ١ أورد لف ىرعش تبل

 aile ىوهلا ىف ىوهلا bi راح Ho Lois وا اوّملس دودو

à sel A pr ie M chرخآ بتك نم م لباب  ralظر وس دي نم  

 ةريثشع تحس Le باسحلاو ةيبرعلاو ناوقلا (Duo ةثالث مت ىنينس au ىبا ناوقلا

 Ge, ae, PL js 5 :ىوشملا للاب Lai نب ,de مق, ةعللاو ةيبرعلا)

 ةنيدملاب abs ىمو ىليبشالا ىقفاغلا جاجاح نب رماع ىبأ نب كمكحم ركب وبا مهنمو

 مالسلاو ةالصلا اهنكاس ىلع ةفرشملا

 Lans بيبحل le duo de à Clare لا وبكم مل

 rs arte هل نع Sal HAS ةرضحن نع باغ مه

 pe ءىش لك د an al, Les nait Dieell م

 «لضافلا ent فرشالا تايبالا هذه دنع ىور نممو

 بيطخلا هيقفلا ىب Des هللا دبع وبا نيدلا لامج £ رابلا بيدالا gril مهخمو

a) 5. (مهبسح. ة D'après une note qui se trouve sur la marge du manuserit G., ces dis- 

tiques sont du célèbre Coufi Moby al-din Ibn”arabi: ربكألا خيشلل تايبيبالا rs plate 

x) قاوشالا نامجيد ءادنبا ىف PT 0) ىبرع نبا .نيدحلا LAS ce) G. L. subie. 

d) 0 ىخغتبيب 
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 نسب ىلع نب DS نب ىسيع ىب SA UT Vue ىبأ نب دمحم ىسحلا تا

 لاق jus راسدد سم pales aa) cs ىبأ خاسيشأ نم ىقلاملا ىراسصنالا ©« ن وز

 ةديصق ىم ىجحتسالا هللا دبع xs ىندشنأو

 اليلغو Rest sis oi Mile ليصالا ىرس ميسنلل ام

 Dons ماقسلا ىم ركاي ىتاف sue رايد ىلع (AN رج

nil,فسوي تنك نأ ىمورضملا ناوضرل دحر  Lunىبع تنكو  pet 

si Vs ناك IT وفا نشيؤوسي (Le 

 رفعج Qi ىلع ةعبسلل أرقو Ale نب هللا دبع ىبا نع روكذملا نونز نبا ذخاو

0 

NE 

 Au Ru ps وبا he oagudt ie Lot ىلعو GAL ous ais 8 ماجعلا

 «دليمخلا راعزاو cé lt ىب روصنملا حدم يفرك رفذألا كسملا حقن هفيلاوت ىمو ةقلامب

 ce cpu ضورو « نيقيلا vaste . «ريشبلا عالطتساو « هليمكلا راثآلا .ى

 هللا due Li ىنكي يس كو ا اسس م 5

 اوناكو سلدنالا هبهذم لخدا ىم لوا وهو كلام ae ىلع سلدنالا هيقن ناك

xlsريمالا هداراو ىعازوالا بهعذم ىلع نوهقفتي  LESهيلع مزعو ةيطرقب ءاضقلا ىلع  

 Haba قفا, ةبغرلا Mol à it ىتح os ا: ميلك سابلا vu ماشع لاقت بريف
 فا eh ملك coll دارا Lai هنا ,ىكحيو ,ءوراد ىلا les ail Lim دايو ىلا

 ىدجوزفا ءاضقلا de ننومتهركأ نا اما مهل لاقن هيلع همزرع ةوفرغو ريمالا نع كلذ

 pis هتجرخال مكيديا ىف امم ءىش ىف pe ىناتا نثل انتالث فلاط ةنالف

 «هتافاعم ىف ريمالا دنع © اوملكتف هقدص اوملع 51 rex LS ع ديف ىيعدم مكلعجا

 تناكو alle ى 3 ةيواعم نم عمسو دب عامسب S Lans& فرعيو ًاطوملا كلام نم عمس

 <« نأ (dé KE اذه دايز نع ىتيللا ىيكي نب CAS ىورو ASS ةيواعم ةنبأ

 اهعامسا ىف. كش فاكتعالا باتك ىف اباوبا Mate هاورف اكلام كرداف ,de مت بكلام ىب

 ليقو 11 Gin لبيقو PF Kim ىنوتو كلام ىع دايز ىع اسهيف ,site ىقباف كلام ى

a) L.S. sil «s Je suppose que | Des est formé de نودلا ىذ par corruption. 

5 S. .ماكفلا c) ©. .نوعتملا d) S. «نوطبسب e) L. .رفكأ f) Cette leçon se trouve 

dans l'Histoire des cadis de Cordoue, par al-Khochani (man. d'Oxford, .م 205). Les man. 

d’al-Makkari portent .حلم g) ديف dans al-Khochanï ; al-Makk, 4,5 2) 8. 6. ,آس اولمعت 



mA) 

poses ىف des photos douille pal Vis 1س NÉS nloutes ITR 

Sd نب كيعسو ةرافيد نب ىسيعو Las نب سوغرفك نوطيش a ءارظن نم ع 

 اوعجر املف مكحلا كلاو نمحرلا دبع نب ماشع مايا يحكلا ىلا لحر نمم معريغو كنه

 ailes سلدنالاب هتيص عب مظع ام هردسق Xe هماع ةعسو كلام لضف قم اوفصو

 نم لوأ ومو نوطبش كلذ ىف ةءامجلا تثار ناكو ls هملعو هيأرا فتنيح

 7 M LAS نب ىيحاب هنع هذخاف Lis م Xe سلددنالا ىلا كلام ًاظوم <!

 لحرف Le ماد Le كلام ىلا ليحرلاب دايز هيلع عه af بالط ىق do كاذذا وهو

 Last ىفلو GAS لا خيوسنملا ةرشعلا iii اذه دادز نع LAS ثذكخاو اعيرس

Jusىقلو ًاطوملا كما عمسو تكلا بداسم بهو نب هللا  Luiكبع  Cr Aiعشان  

 Fe نب نابيقس نمو رصمع RARE دعس نب ثيبللا à مو هم ع كلام Lao ىندملا

&X 49مايأ سلدنالا ىيكي مدقو  AOL FSI)نب ىسيعو دايؤبو هب  pe; Laoكلام  

 ot لا dus ند ;ob ةأور ىذلا ثيدحلا انمدق كقو عيمجالا ى s AU ىضر سلىدنالاب

 CUT QU és عجاريلف كلام ىع

 ةرصبلا ko 6e ىبطرف isole نب نمحرلا dus ىلوم cb نب راوس ' مهنمو

 كبع نب JUS هدلو نمو air بدأو بيس لآ رع ةءارظنو هيدا ىقلو

 الا AUS > mu اهلع

 ىف اهلتم فلوي مل ىتلا فيلاتلا lu = ريهشلا دلخم نب ىقب مهنمو

 نب Xe PE es م DEN مل تناكحو Lau نوناسهتو KR) le نيتام ىقلو مدلسالا

Miىف كلكم نب ىقبب فّعتي امم ةامج ىتانسو <,  ci Alu,باسبلا ىف مزح  

 ىم دكحاو ريغ ls ندب ىقبب فرع Xe ةضرو <, ىلع نزو ىلع ىقبو « عباسسلا

 « هريغو سارينلا naze ءاهماعلا

 لامعا نم ةذايبو ىنايبلا كمكم وبأ فسوي ىب كيمدكحم ىب غّبصا نب مساق مهنمو

 ىقب ىم ةبطرقب D ردذميلا Et Sa ديع ىب كيلولا ىلاوم نم هفلس dois يطوق

 رهو Bus colo dk con غبضصاوا Qué ct Cher os نب ديحمو كلكم نبأ

a) Les man. portent Ji (ة Lobi ) B. CELL. 



sm FAT à 

 ءايركز نبا كيكو ىميأ Cr كاملا dus نب كيكم عم قرشملا ىلا لحرو كداو

 دبع ند ىلعو غئاصلا ليعبسأ نب كيكم نم ذكمب عمسف PP uw ىلعالا due ىبأ

 di bus a سينعلا ىبا نب ميعاربا ةفوكلا لدها ىم ىقلف قارعلا لخدو زيزعلا

 برح نب ريهز نب Dents ليعبسا ئضاقلا نم دادغبب عمسو ةراصقلا هللا دبع نبا

 نع بتكو ةماساأ ىبأ نب ie لينح نب كمحا مامالا ىب ءللا دبعح اههريغو

 بالعتو نربملا" نم عمسو Auf نم اريثك ةبيتق نبا نم عمسو Ru cm ىبا نبا

 نب بلطمو coll A 0 ليبعأ نب كيكام ىم رصمب عمسو نيرخآ ىف مهجلا ناو
 Lot le نب ركبو ملعملا ديزي نب dust نم ناوريقلاب عمسو امهريغو بيعش

 25 نب et .تيرات ىف هيلا سانلا لابن ريتك ملعب سلدنالا ىلا فرصناو رغاشلا

 ناكو ىلعالا due bis نميا نبا هيبحاص نود هنع كلذ Fute ةبينق نبا بنكو

 ماكحدالا ىف رواشي ,le رعشلاو ةيبرعلاو وحنلا ىف اليبن لاجرلاو ثيدحلاب !ريصب

amاملذ  

Lise Lego Ole NS ec Legilsباوبأ ىلع ىنسلا ىف  SUSاجرخو 2,10 ىبا  

 قاوعلا PAS امل هذا ةيبسو تثيدحلا ىف ابانك دوأد ىبال (Ami بانك ىلع فخصو

 د امهلوصو لبق تام لق Sie ابأ laps نميا نب دمحم هبحاص عم PV نس

 خبصا نب مساق رصتخا مت ناليلج ناغتصم Laos امهيخوبش نع اههتياور Le ثيدححلا

 027 مكحلا مساب ملعجو 0ع ,au à sui Lars faut نونلاب ىنتكملا هامسو هبانك
 ءارجا eu ىف اثيدح نوعستو ةثامعبراو نافلا Anal ثيدحكلا ىم هيفو رصنتسملا

 كدنع هريسفت ىف ىبطرقلا ىكحو « دحر PV uw kSsSU} «ss 3 ile 450 مون ه«دلوو

 ,Se امل لاق غبصا نب مساق Gi 4 Ge ام الا LE de ال Kim Li عت 9

 PS هنأ معلص ىبنلا ٠ تيدح دام نب ركب نع Er ناوربقلا cd قرشملا ىلا

 ىباقجم وع امنا" تلقف رامثلا ىباتجم وه Li لاقف رامّثلا ىباتجم رصم نم موق هيلع

 قارعلا en ىل لاقت قارعلاو سلدنالاب هتيقل نم لك ىلع هثأرف RAS راسنلا

 ىف" ناك gli كلذ ىلا انب مك ىل لاق مث اذه وكن وأ Like ji انضراعت

a) S. «سيعلا ë) 8. 6. sait. ce) 6. Kaas; M. de Hammer-Purgstall (Litteraturge- 

schichte der ÆAraber, IV, 457) le nomme Ron تا d) Voyez sour. 2, vs. 30. e) B. et S. 

 ajoutent: CARS هيف اموي xake تأرقذ كلاس
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 ىباتكم وه امنا لاقف كلذ ىع هانلاسو هيلا Luis املع اذه لثمب هل QU دحسيلا

Luiموق مهو تلق امك  Lieعمج رامنلاو مهّماما مهبويج ةققشم بايتلا نوسبلي  

reنب ركب لاقف  sil Eh olىفنا مغر  LESةياكحكلا عب «ىهتذا فرصناو  

foرق ميظع ىلع  Lee, cetامهضرو هللا » 

 نم رصمب عيسف ani عم ,de ىطسقرسلا ىفوعلا تمحم وبا تبات نب مساق مهنمو
 نب ىلع gt At due pe هةكمبو JU اورمع قير لمحاو» ىعءاسنلا بيعش» نبا قيحا

 ME هوباو وه ةغللاو ثيدحلا عمجب ىنتعاو ىرموجلا ىلع نب كمحمو .دوراجلا

 فلو la Qi نيغلا#باتك ot Le doi Lagit dis !ريغك Le سلسال مولا

 لبق تامو ناقنالا ىف ةياغلا هيف غلب MSA هايس LS تيدحلا حرش ٠ ىف. معاق

 Je ناك هنا ىدادغبلا ىلع ىبأ نع ىور دقو «هدعب تبات وبا هلمكاف هلامكأ

xsثيدحلاب املاع مساق ناكو هلثم سلدنالب عضو هنا ماعا امو لثالدلا بانك  

 Sue اكسان اعرو كلذ عم ناكو رعشلاو وكنلاو ثيدحلا ةفرعم ىف امدقتم ةغللاو
 0 رظني هكرتي نا هلاسف هيلع هماركا هوبا داراف كلذ ىباف .ةطسقفرسب ءاضقلا ىلع

 توملاب ةدسفنل اعد هنأ «نووريف مايالا RU هذع ىف تامف 25 هللا ريختسيو LS درما

deىفوت «ةوعدلا باجم  Pol Riuةطئسقرسب  Golf sum, 

 Me Alex ليق me Î 5 ovo Kim ىلَو {us su Er KAÏEI رفعج

mA)راصحلا .رقعج  us usèeىدارملا كلل  Fab] Das «sdeىقفاغلا حوش د  Poردحعم  

 عمس ىدنكلا ديز UT ىلع فشمدبو سراف نب تايغ دوجالا este Les ارق

 ىلوزجلا ىقلو ءاقبلا ىبأ نع ةيبرعلا ,À رضخالا نسب DS ىبأ نم دادغيب

 مالكلا ملع ىفو ةيبرعلا ىف عربو هباجاف هتمدقم ىف ةلكشم ةلئسم نع هلاسو برغملاب

 ىف si ى 5 لسيما (Am سردو فقشم دب ًارقأو PÉTER 2 SE € ناكو ءفسلفلاو

 sal نسح لكشلا دو ناكو خيبطاشلاو ةيلورجلا c رشو ,où داجاف تادلكم 1

 عدكم الغتشم Lans ناكو 441 ةنس بجر عباس ىفوتو ةعامج هيلع ارق فانكالا اظوم

 ء«صأ لوالو مساقلا ابا مهضعب هامسو مولعلا

 ه) 6. آس pue 0) Bei ىلع« (oo 5ًأرقي
 ى
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 ةيطرق لها ىم دمحم وبا ءراتس نب dust نب مساق نب بيكم نب مساق مهنمو

 نب هللا بع نب Dust نم ous عمسف لحر كلملا دبع نب ديلولا ىلوم هذدجو

oi sut indie, Gisele AXSUt vueاي كساد,  Le Mel ouiنبا ميهاربأو  

 بعذم بهذي ناكو ىنزملابو هب فقكتو هقفتلل مككلا دبع نبأ مزلو معريغو رذنملا

 نب كيحم هنبا هل لاق املو ىعفاشلا بهذم ىلا ,Jus Ut SE رظنلاو ةّجحلا

 JS هنم ارفأو هنم ىظح Qui الف هللا .باتكب. ىكيسصوأ .لاق ىنصوأ تبا اي مساقلا

 دعي ÈS رمالا اذه نم RE نأ Of نأو ابجاو Sale كلذ Sent دج موي
 اك

 مدأو pe نب كيلولا وسبأ لاق hs» لقا à, il sie ىأوب كيلعذ هقفلأ

 دمكحمو كدلاخ نب دكمحا لاقو ssl pese و BA ى ىف 5 هادم سلدنالاب نكي

 لها نم: سلدنالا لخد نمم دكمحام نب مساق نم A 0 Lo ةباسبل do ae ندا

 انيلع ,مدقي مل لاق ait مكحلا دبع نبا ىع تعمس ريزعلا due ىب ملسأ لاقو ؛ةلحرلا

 سلدنالا ىلا هفارصنا نيح ىف aile El دمحم نب مساق نم ملعا سلدنالا ىم دحأ

 نم كب ال لاقذ كيلا سانلا lis ةسائر انعام ةدعتقت كتاف اندنع Kit هل تلقو

 نم انيلع مهق ىنوكلا Al ىب كمح١ ىل لاق نامتع نب كيعس لاقو € نطوسلا

 ىف اليبن ابانك هحر كلأو. Less Me, EE ديحم نب مساق ىمسي ,Je مكدالب

Siىلع,  ALES ba af dues buis otلدي, ىبتعلاو  mode leدلو  etes US 

cafeلك ناكر  le D den eds 

 نيتتامو نيعبسو نامث وأ عبس وأ un ةنس ىفوت ٠ مساق نب كيحم هنباو ىقانعالاو

 Cal ةيحر

 ةيرملا MO ىم دوسأ نب del نب ميعاربا نب كمكحم وهو ىناسغلا ركب os مهفمو

PAS -ىلا  ERىقلو  Li Lesىضقتساو 1 هدلب ىلا داع مت ىشوطرطلا ركب  Raw se 

 بجر ىف شحارمب ىفوت لاوكشب نبا لاق Es نكسو فرص مق ةايوط ةدم

LE EAN inنأ ريبزلا نب نب رقعج وبدأ  x)ا  AMنيذو: ملع تيد هتودو نارشللاوو  € 

 لاق « ةراجحلا ىداو 9 نم VAT نب moi ى 3 كمكم هللا دبع وبدأ مهنصو

 قرشملا nes لحرو سلدنالاب امهئارظذو 2 ىنشخكلاو cts نبأ نم عمس ىضرفلا ىبأ

a) 8. ,دايس Se .نايس 8) L. et S. نقتعت.ا oc) B. ©. L.S. ajoutent =) ى d) S. 
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 ٠١ باحصا نم ةعامج ىئقلو دادغبو ةكمو ءاعنصب عمسو au lo نم اوكن كلانه 05,35

 (us وباسينلا طظافحلا نم رصمب عمسو ss نب هللا Vus مهفم لينح نب كيمحا مامالا

 « اظفاح املاع ثيدكلا ىف امامأ ناكو ناوريقلاو ةصيصملابو امهريغو ىسوم نب ميغاربأو

 نسح نقتم طباض وهو هنم تيدحلاب رصبا هلبق سلدنالاب ىكي ملو قرطلاب !ريصب

 مساقو نميأ نبأ هنع ىوز نمدو كلام بهذه بهذي ملو قوحص ثيدحلل ةبهجوتلا

 ناك ول كيعس ىب OS لاقو Le نب M نب كيحاو Bus نب es غبصأ .ىبأ

e Lili] saitنبا ناكل  peناكو  séءىسشل خيشتلاب  Esفح ىف هنم رهظي  

 6 ىلاعت هللا asulu Po ةنس ةيطرقب ىفوثو ارعاش ناكو هضر ةيواعم

 هطخب تيار الضاف ناكو ىسدقملا نب نسحلا ىنا نم ةيردنكسالاب عبس ةطقت

 «4تايعاخلا نم اسنين رصمب عمسو LE Riu بحجر Ce نيب ميرصملا ضعبل رصمب ةزاجأ

 حو 57 ىلا لحرو ةقلامب ىور سلدنالا خيرات ليذ ىف Call نوترف :نبا لاق

 باوجلا قيقحت بانك هنع ,ét ىسدقملا ٠ لضفملا نب ىلع Mr Lai ىقلو

 شكارم ىلا ضهن مث سلدنالا ىلا عجرو هفيلات  ىم SLT ىم هتاف ام 5 à 5 لع

 « تر Fo ةنس دودح ىف سوسلا OÙ ىصقأ ىف .ىفونغ

 لامكالا لامكأ باتك فنصم ميعاربا نب تمحم هللا تبع وبآ وعو ىروقيلا مهنمو مهفمو

 لوصالا ىف ىفارقلا باهشلا بانك ىلع بّتكو pus ميحص ىلع ضاعع ىضاقلل

 برغملا كلم sie لسغب لمح نآرق فحصم هعمو رصم ىلا مدقو ثيدحلا عمسو

 ءارارم اسهب هربق ترز دقو vv ةنس Cle تامو هكاح دعب داع مث ةكمب /” فقويل

 فاسقو ةحوتغم فوركلا 2 ءابب ةروقي ىلا ةيسن ىروقيلاو ىريرقملا ظئاصلا لاق

 «ىهتنا سلدنالاب كلب ةلمهم ءارو ةددشم

 مساقلا اباو ىفوصلا يرفلا ابا رصمب pou ةلطيلط لصا نم ليللا فش ob .فرغيو

(saltاباو ظفاحلا  seساحنلا نب  Li7 نب مساقلا  où oi Lhرشا  

 نبأ لاق AS à SAS نم ةعامج نع ثدحو ةعامج ىم ةاطياطب عهمسو مهربغو

a) 8. 5. ajoutent Klel. 2) (8.ديجوتلا. ه 8.85. lu  d) Sweet. (ه © 

L. 5. ليضفلا : voyez Ibn-Khallikan, n°.442, 7) 5. «دفقويل 
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 Lg) Lise Legs امتاق ثيدحلاو هقفلل اظفاح املكتم امامأو ايلاع Lui ناكو لاوكشب

 ناكو هيلع بلغا ناك هللعو هيناعمب رصبلاو هلاجر ءامساو .ثيدحلاب ةفرعملا نأ الأ

gaمولعلا ىف 20111 1 1 111 ز + + +>+<غظغظ< < ة  es 

 de ثيدحلا de ىلع مالكلاو فيناصتلا ريتك الضاف انيد ايوغل !ديكم ارعاش ابيدا

 موي ةريبلطب ىفوت تاماركلا راهطاو تانايدلا لوصاب « تايانع هو دفيلات ىف مالكلا

 « دحر Foo ةنس نايعش فصقنم ةعمجلا

 ىشرقلا هللا تبع وبا ىديس عت هللاب فراعلا ىلولا ريبكلا ريهشلا مامالا ئيشلا مهنمو

 ام كعب رصم محق نيققحملا ,BA نيفراعلا ماماو نيكلاسلا جيش ىسلدنالا ىبشاهلا

 خيش ةثامتس تبحص لوقي ناكو داقزلا مالعا ىم ةعامج برغملا دالبب بحص

una)عيبرلا ةىبا حيشلا ةعيراس مهنم  del paille 4 ىبا خيشلاو فيرط ىب نسحلا ٠ 

ousىبطرقلا  suiteىبا  àسابعلا وبأ مهنم ةءامج هدي ىلع كلسو ىزوجلا سابعلا  

 ىشرقلا e هللا دبع وبأ Que يرخو ءزج ىف هعيجو همالك هنع ذخا هناف ىنالطسقلا

 ىم سداسلا سيمخلا ةيشع هتافو La ىلا هب ماقاف سدقملا تيب ىلا رصم ىم

 لوا ais م ةرايزلل ىصقي* رهاظ هربقو كانه ىفذو Riu 00 ىع 511 ةنس ةححلا ىذ

 بدالاب رومالا ىف لخدي مل نم همالك نمو Cha ةنس سدقملا تيب م ىلا ىنامكف*

 où لوقي عت ab فلكتلا عحيو افص ام فخاي لقاعلا هلوقو ءاهنم هبولطم كردي مل

SS,3ب  SGمرح ةقوقح كرتب ناوخالا قوقح عاري مل نم لاقو «#هلضقل نار  es 

Li pat nes suitتح امل لوقي فيرط ىب 557 فحسأا  pit 

Liاوعيتجا هباحصال لاق ةافولا بلاغ نب ىسحلا  Jo,اولعجأو .ةرم فلا نيعبس  

 اهيلع ايتعيتجاو اهانليعذ لاق رانلا نم نموم لك ءادف اهنا ىنغلب هناف ىل اسهباوت

 ske Lait هاكح ام ىبطرقلا كيز Loi هخيش نع VE مت «دل اهباوت انلعجو

 نوك هريغو رجح, pile ظافحلا نم دحاو ريغ ركنا دقو هارغص حوش رخآوا ىف

Lun = Leفشكلا ةهج ىم هوذخا ءالوف لعلو  esteدحر لاقو « ملعأ عت هللاو  

a) G. L. 5. .ةبانع ë) Les man. portent ,وبدأ c) Ses, d) Les man, portent mi. 

e) Telle est la lecon qui se trouve sur la marge du man. L.; tous les autres manuscrits por- 

tent سابعلاوبأا. 7( 58 ةرايزلا es g) Les manuscrits portent : .ىاع ىنامدق 7 Voyez 

Sour. 10, vs. 107. 
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 نيعتست اكيش كملُعُأ ىل JL 0 رواغملا هللا due dust gi puit ىلع ثلخد
 انكفنأ دارج اي كجاو اي دحاو Lust اي دحاو اي لقف sé ىلا تجاتحا !ذأ هب

 لاقو ءاهتعيس de اهنم قفنا اناذ لاق ريدق sé لك ىلع كنا ريخ ةحفني كنم

 cuis دحر جوزتو «ىسفن هتدماش 55 الا ىريشقلا ,alle ىف ركذ لاح Ex ام دحر

mie Lieىنالطسقلا بطقلا مأ نهنمو تاماركب  ssهنع تجرخ اهنا  Les 

 هندجوف بابلا تدقتفاو تفقوتف لجر سح هتقبط ىف mie تعمسف تداع مت اهتجاحل

 كلذ نع هتلأاسن هتكرت امك هّدحو وه اذاف هيلا تلخد مالكلا عطقنا املف اقلغم

 ASS ضرأ نم اهب ie هذه لاق ة ةيح هدي ىفو ىلع لخد رصخلا وه لاسقف

 هيلع لخدو élu ىل ةجاح ال ,ee تنا 95 Ai ال تلقذ كضرم ءافش اهيفو

 نيديرتا اهل لاق ns La Lels ماذجلا 9 ونا 5 اريصب هتدجوف اموي lui ضعب

 كتمدخ ىدوصقم Lait تتش فيك تك ىديس اي هل LE !ذكم كل ىقبا

 نع أريرض هنوك عم اهب ه ss Lt ةيور RAR هد ص هل ليقو ' كتكربو

 عفرب وعدا نأ تمم» لاسقو PE 7 ني ىَلَك Jé كلذ

 ماشنلا ىلا ترفاسف ءاعد رمالا اذه ىف مكنم دحال عيسن Li عدت ال ىل ليقف ءالغلا

Lasىناقلت مع ليلخلا كلب ىلا تلصو  deu,هل تلقف هيلع ىدورو نيح ليلخلا ء  

 بحر mile «مهنع هللا LE مهل اعدف رصم لها كدنع ىتفايض لعجا هللا لوسر اي

 عقو ام ةرافكو ةكربلا Lo اندصق امناو رصتخملا ١ذه اهب ىفي ال« هناماركو

 هكيش نع هلقن ام هدثاوف ىمو هدب ىف وجيملا هللاو ضامحالا نم باتكلا اذه ى

Lىقلاملا عيبولا  aitلاق ىلب تلق كفني الو هنم 4 قفنُت ارنك كىملعا الأ هل لاق  

UEاذ اي باقو اي ميرك اي طساب 27171111 1 10  

 ميحر اي نامحر Le اي. Ce اي ميلع اي قار اب lé اي ىنغم اي ىنغ اي .لوطلا
 isa كنم ىنعفنا نانم اي ناثح اي ماركالاو لالجلا اذ اي ضرالاو تاومسلا عيدب ابي

 eus كل انحتن انأ متفلا مكءاج AB اوكتفغتست نأ Go نمع اهب نيقغتاز »<

Limeاي ىنغ اي مهللا بيرق متفو هللا نم:رصن,  Lauدودو اي ديعم اي ٌىدبم  

 ىننغأو aie نع sy ىنفكا ه ديرت امل اًلاعف اي كيجيلا شرعلا اذ اي

a) S. «زواقملا L) S, ia. e) B. ajoute aff. 4) ©. L. .ففنتا. ه) 28.6. 5: كيري 
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 كنا لسرلا هب ترصن Lu ىنرصنأو ركذلا هب تظفح Lu ىنظفحاو كاوس ىمع كلضصفب

 هظفح ةعمجلا ةالص اصمصخ ةالص لك دعب هنءارق .ىلع مواد نمف ريدق ءىش لك ىلع

AUفوكم لك نم عت  Baiىلع  sfrهقزرو هانغأو  Laبستحكي ال ثيح . ps 

 er هناسحاو همركب انيد لابكلا لاتما هيلع ناك ولو هذيد دنع: ىضقو هتشبيعم هيلع

 هءلقنو عيمجلا هللا محر ASS she نمو ىسلدنالا ىوابلا دوأد نبأ خمالعلا mic كلقذ

 «ملعا هللاو كلذ ادع اميف اقفثاو دودو اي هيف لقي مل هنا الآ د كفك ىعفاملا

 جلاصلا ىبعلا Doit ىيشاهلا ىئشرقلا ميعاربا نب su هقح ىف ه ناكلخ نبا لاقو

 ءاينشأ sic نوكحي ورصم (AT تيارو 8 هاظ تامارك (x تناك ءارضخلا 8,3; SV M9 نم

 wasvo اهذاو ةيلعلا بصانملاو تاييالولا نم كيعاوم هةوبحص نىيذلا + هتعامج دعو هنأ

Lisداقزلا مالعا برغيلاب بحص ىبرغم وقو لوالا زارطلاو رباكالا تاداسلا نم ناكو  

 ماسلا ىلا pbm مت هدفاش وأ sus نم هب عفتنا ريصم ىلا ليصو اسملق rés عفتناو

 وهو ىصقالا دجسملاب هيلع Los تام نأ ىلا اهب ماقاف سدقملا تيب ةرايز 4 ٌتصاق

ifنيسمخو سمخ  née Citeةريرجلاو «هب كربتلاو ةرايزلل رهاظ . castدالبب ىف  

 si» أوريبس هباحصال ssl xl er <« ةودعلا 5 نم Alu 6 NES ةنيدم سلدنالا

aliىهتذا ةلاطب ةكصلا راظتنا ناف ريساكمو اجرع 25  Gasراصتتخا » 

 عمس ىبطرقلا ى .ريسكالا oi) ندب نسكلا نب ىلع نب دوك SN كبع وبا مهنمو

Aهربغو غبدصأ نىب 0  pÂlsدرولا نبأ نم اهب عمسف رصم  citeىدورابلاو م توملا نبأ  

 sable وكنلاب اريصب اطباض ناكو سدقملا تيبو ةلمرلاب 0 ose ىف € ىكسلا ى

 « ب خنس ىفوت برغملا دالبد ,XD لل ناسللا ليوط Les اكيصف

 بئاكلا ظفاحلا ñ ىليبشالا ىبيجاتلا فلخ نب 0 نب ديكحم ركب RU مهنهو

 Lits 5 ىشنايبلا صفح Li ةكمب ىقلف اًجاحا رصمب Le هريغو جلا نبا ىع ىور

 اسردم ناكو اسمهريغو Lies ىبأو ىفلسلا ةيردنكمسالاب ىقلو 7 ىسانكملا نسحلا

a) Voyez n°. 643. 5) Les man. d’al-Makkart portent Los à Ibn-Khall. «ىمذ c) Ibn- 

Khall. .ىم خعامج  2( Ibn-Khall. .حصاق! e) Ibn-Khall. «خلباقم ىف“ رز آس لاوملا g) S. 

 :  Je crois qu’il faut lire LS Valفلخ با. 5( 5. ىسنايملا.  4) 8. ajouteنيكسلا.

voyez Veth, Zoëb al-lobab, p. re j) B. Qom£all, ©, .يشاكنملا 5 ىسناكملا 
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 Due ئنب روصنم نم ناكتما دعب és Liu Sols) انراع هيف امدقتم اليلج اهيقف هقفالت

 «ثيدحلاب لمعلاو كيلقتلا كرت ىلع pie مايا روصنملل هب ىشو هنأ كلذو off ةنس نموملا

 نب تيحم نب هللا تبع نب ىلع.نب تبحم ىتايجلا ىسلدنالا ركب وبا مهنمو
 امو ناسارخو  قارعلاو  ماشلاو ارصم رايد لخدو mb نم رفاس ئنانيجلا "ىراصنالا رساي

st «heىراضيب هقفنو اسهنمتا ىقلو  Geمث لّدجلاو فالخلاو بهذملا ىف ريمت  

Kaiدنم لصحو هظفحو هعامشسو تيدحلاب  pi Laiنكس  des sa skدادغب ىلا  

 نأ ىلا بلح نطوتساو ماشلا ىلا عجرو محف ةكم ىلا هجوتو 551 ةنس اهلخدن

 لو لضف هيفو ثيدححكلاب املاع اظفاح اقردص Lu ناكو axe فقوو اهب ىفوت

Lastنس  FAPباكي تامو  Go Gin 

 ثيسلا ىسح ناك ىطانرغالا نامدلا Cast ىلع نب due هللا كبع وبا مهنعو

 du دودح ىف دالبلا ىف لاجو at ىلا ,de فلخلاو فلخلاو طخلا عراب

 ريخ ىلع ol Dole ناكو ةريتك ةءامج نع ةيردنكسالاو ne ماشلاو ةكمب ثخاف

 دعب vo تايف sus jt Le يرخ مك ةطانرغب ةراجتلاب « افركتم ناكو نيدو

 < دحر ةنسلا فصتنم لبق تامف Vo ةنس He نم joues fe ةنس مح ام

SE even Eee Ven | 
 اهريغو فشمدبو Les ريثكلا عمسف رصم مدقو ةيليبشاب iv ةنس هلو ىوحكذلا ىليبشالا

ie,بتك .الضاف ايوحكن انملاع اماما  aieدبع بطقلاو ىطايمدلا ديحم:وبأ  

 ءامهب ئيفانو. ميركلا

 عمس ظقيتم قودص. جحيش وه ملاس نبا عيبرلا وبا لاق éme ىقلسلا نم عمسو لخر

OILىسحااءاماوا0 عاجلا با  ve crcةعامجو: شيعي نب . At 

 دنع: EG oP ie Dali alt fée co fat mu | افلح هللا co von lacs اك
(lesنبا«لاق ؛؛ ةعامجا همم عمو  GSئيذ/ةياغ  Mallلامعاو  . piىقوتو . عرولاو  

 ,ca ةغللاو هريبعتلا ملع ىم ظح .هلو off وأ doiv خنس هدلومو conf Riu ةيسنلب ىرق نضعيب

a) [La 5° forme de ce verbe se trouve dans le même sens chez Ibn-al-Khatib, man. de M, 

de Gayangos, fol. 23 v. R. D.] ë) B. .عابدلا 5 عابذلا c) Les man. portent ,هلو 

d) S.ola. e) 8. ajoute .ىيبعتلاو | . 



 كا 00

 اهنطوتساو ةرهاقلا ىلا مدقو هريغو af نب « صفح af) ظفاحلا' نع ىور ىيدلا رصان

ES dxاريتك هنم بتكو ثيدحلا ملعب افراع ناكو ة د.” ةنس اهب تام ىنح  

 <, ةقت ناكو ثيدحلا ةبلط be ةعامج هب عقتناو ةيرهاظلا بهذم ىلا لامو

 ىسلدنالا ىماشلا ىب ىلع ىب ىيحكي نب ىلع نب دمحم هللا dus وبا مهنمو

 ىف ء اننفتم املاع الضاف Lal ناكو ةنيدملاو ةكمب ماقاو اجاح رصم مدق ىطانرغلا

 لقني كلام des aies عمو je مظنو تاأرقو ةغلو Sie لوصأو دقف نيب ام مولع

 ىبطرقلا نوراه نب دمحم ىبا ىم سنوتب hdi عمسو ىعفاشلا بهذم ىم اريتك

 هرعش نمو vo) نس ىغوتو M ةنس ةطانرغب هدلومو

 برق ىلع ىتم هللا تيب ١ Le هبكصو ىبنلل le تنك اذا

Lasنأ قفط  Core LAS ne -) Libهنيتوأ ىذلا  usىيسح  

 راسجو مكيلع لب 5 ىنذأو ْ راوجلا زيزع 2 مأ ركلا ليؤن هلوقو

 راجي ميرك ىوتم لح نمو دركلا تنذاو كارذ نول

 نيأ نع ىورو رسم مهق ىقويملا ىعالكلا رابع نب تمحم هللا تبع وبا مهتمو*
 هلوق اهتايبا ىمو اهب auf ىصوي ظعاومو مكح Less ةليوط ةديصق هلو ايلاع ناكو اهب كيلولا

 نا احم QUES us مرلاف رمالا هيلا نم ةعاطو

 e انيرئاكلا رايد ىكسنت الف ke ىنب ARS اورفك ناف

put,هنبأ  cpuىبرعلا ىب ركب وبا ىضاقلا ظفاحلا روكذملا نم عمسو  de, à 

Einرامعو ملعلاب هقصوو عمد  CAS 

 نع ىور ظفاسحلا ىبطرقلا راخفلا نب فموي نب رمع ني دمحم هللا تبع وبا مهنمر
 es رصم مدقو ىجابلا veste Lots ىمييتلا رفعج ىبأ هللا نوع نبأو ىتيللا ىسيع

 ىلع كلذب رذتفاو اهب Cut مالسلاو ةالصلا اهنكاس ىلع ةيوبنلا ةنئيدملاب رواجو

 ىقلو هاروش ناكمو سنا نب كلام راد pro لوسرلا ةنيدمب ترووش دقت لاقو هباكصأ

 انراع مهفلاو ظفحلاو ءاكذلاو ملعلا لها نم ناكو مهنع طخاو chef ىم ةعامج

 كيز ىبأ نبال رداونلاو ةنودملا ظفحي تاياورلل اركاذ ءاملعلا لاوقاو ةمدالا بعاذمب

a) B.etS. .«رفعج b) S. 4. oc) S. Liëxa. 0 

commencement de cet article, manque dans G. et L, 

e) Ce passage, à partir duراوكلا»  

| 

FF 



Fe 

ps 

"OUR 

 رواشملا هيقفلا ىفوت سلدنالا عروم ناّيح .ىبا لاق .«بانك نود هردص نم 59,52

 ةنيدمب فشقتملا كسانلا ملعلا بلط ىف ةرجهلا ليوطلا ةياورلا «ركبتملا ظفاحلا

 اييظع هتزانج ىف JS ناكو رهشلا نم نولخ رشعل 800 Riu لوالا عبير ىف ةيسنلب

 ىوف ةثازر عمجلا CAS اهب 5 فيطاطخلا هابشأ روهط pe ةيا Less سانلا نياعو

 ردقلا ميظع اًعاطم ةيسنلبب Be ثكمو تقّرفتف ىروو نأ ىلا ae QE مل شعنلا

 = de, al vue pal سيجما lee ركذم cle رابط - ٠0
 ناكو ةنس نينامث وكن هنس تناكو لاق ءريطلا ربخ ىسيقلا ديحم نب نسحلا

 تبسلا موي هتافو نأ COUT ورمع وبا لاقو «ةباجالا هتوعد ىف ترهظو ةوعدلا باكم

 .Elo عيسنلج | ةميكناو DD pus ide 6 تملا لوالا Eh , رهش ve نولخ عيدمل

 ةنسلاو OL نيملاعلا ىيخساإرلا ظافحلا ءايقفلا رخآ وهو ةنس نيعبسو تس وحكذ

 <, .سلدنالاب

 عمسو قارعلا لخدو محو هريغو سدنهملا ىبأ نع اهب ثخاو رصم مهقو ةيطرق خويش

 ىلوو لاملاو ملعلاب .رهششو سلدنالا ىلا داعو ةعامجو .ئئطقرادلاو Cat ركب ىبا نم

 ةرخآلا ىدامج ىف تامو هريغو ربلا dus نب رمع وبا هنع تلح ةبطرقب سابحالا

Po Xi3 ةححر  

 فورعملا ىرفاعملا ميكن نب دحاولا dus نب ىسيع نب دمحم هللا دبع nf مهنمو

 Se CS نب. عيكوو ةنييع نب نايفس عمسف ,M Ru de ىيطرقلا ىشعالاب

 ةياورو ثيدحلا هيلع بلاغلا ناكو ةعامجو بهو ىب هللا dues ناطقلا ىيعس نبا

Siىفوتو قارعلا لها بهذم ىلا بهذي !داوج ايرس القاع اكلاص ناكو  Su 

Mهريغو نسنوي نبأ هركذ  » 

 ىف ىديمحلا لاق «دعازلا ىريبلالا ىقفاغلا سيطف ىب est هللا دبع وبا مهنمو

 اهيف عيس ةلحر هلو لاجرلا نع ثحبلاو ظفحلاو مهقلاو ثيدحلا لبا نم وه دقح

 بهو نب هللا due ىخا نب بعو نبأ نمو مككلا دبع نب هللا دبع نب كميكم ىم

 اهريغو ةكمب عمسو los cle AS نب ىقب مهنم ةعامج نع سلدنالب ىورو امعريغو

a) G.S. «ركبتسملا ë) 8: .فاطخلا c) Telle est la lecon de S.; les autres manuscrits 

ne portent que (1. (ك 8. pe e) ©. 8: gr. 



SOON تع ١ 

 ىف Use ah ىف RES غبتكل اًطباض ui اضيش ناك ىضرفلا» نبا لاق « خيش Le نم

sunتناكو  ae ifةنس لاوش ىئق تام اهبو ةريبلاب هيلأ  PATةنس ىيعست نبا وهو  ,> 

 JM نب كمحم ىب مساس ى ب كيكم ىب مساق نب كيمكم AUS Jus وسبأ مهفصو

Aىنب 11 نسم  &aatىم عمس  or Mlىب ىقب  DSهريغو  Liu Mes 

 ىجابلا dus وبا لاق ءالجر نينسو Ke ىم ناوريقلاو ةيردنكسالاو طايمدو داطغبو

 ,Lui فئاتولا ملع .ىف Lane هقفلاب املاع ناكو se اتيدح محا ab 53 كردأ مل

 « ىدبيمحكلاو سدود نبأ كلاق 5 Pa زنس LS ليقو PA Gin هدلومو اهنم ةيكحلا

 فرع ئرهفلا ىشرقلا ٠ مساق نب dues ىنب* مساق نب este هللا دبع وبأ و

oùرقعج ىبأ ىلع رق طانرغلا ن امرا  sai coاهب  meتامو 77 ةخنس ةرهاقلا ىلا  

kind allsةالصلا اهبحاص ىلع ذب 00  piluleةنس  EVAهلوق  ةرعدش مو  

 نيم 5 ريغ نم كلاه ضي رف تكص فيك ىنوربخ متيدف

 لال يكل اكل Es ايدل هوو دول
 Daaut pie thé توري LS ke Le js راكف

 نيشب ىمري رئاكب سيلو ١ اهيخا ىلع ei 4 قر الو

moe لاني نأ ةفاخم لمعت استرأ 0 و o 

Ru نم ابيرق ىفوتو ةرهاقلاب ثدح ىبطاشلا بل نب dust هللا vue وبا مهنمو 

QE مل تبقوب كلاغتشا .همالك . نكي 0 Co? ER" د de باكدصأ us وشو re 

GAS ىيسحلا نب pal  دمكم نب ىبطاشلا < نب هللا دبع وبأ مهفمضو بى 

 اضيأ ىنكيو 8 ىيحلا  Liةخنس خبطاشب كلذ ىكلاملا ىبطاشلا ىراصنالا مكب ابأو مساقلا

gti نم دادغبب عمسف ثيدحلا بلط ىف لحرو ىقب نب مساقلا Lai نم عمسو off 

  ilىطيبقلا بلاط ىبأو ىد در ورهسلا ومع صفح  Fىباو  vaisعمسو ةعامجو ىرونيدلا

0 2] Le Ma c) Ces mots manquent dans le man. S. d) 0. 5. e) Dans 
le manuscr, 5. il ما نيسحلا نب . ميعاربأ نسب كيكم .نب Ste هللا دبع si 

ai ىويكام COPA .نبأ Îf) S, .ىطيقلا 

a) B. BAS: 

 اد

FA 
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 ON ا اسسعا

 لل

 مدق مك بلحب ةيداهبلا تيدحلا راد ةخضيشم Chi هيغو SRE نبا نم بلكب

 ةنس ىرصقلا لهس ىبا ةافو دعب ةرفاقلاب ةيلماكلا تيدحلا راد ةكيشم D رصم

PPنا ىلا اهب ىقبو  esناكو مطقملا حفسب نفدو 41 ةنس نابعش ىف ةرهاقلاب  

 Mills ةلالجلاو Jul ةرتكو لصفلا ةرازغب نيروهشملا ةمثالا دحا وهو اريبك عمجلا

rat,تاراشا كلذ ىف هل ةيفوصلا خياشملا  subiراقولاو رشبلاو فافعلاو نيدلا عم  

 لبج ام عم 6 مجارتلا لح ىف ةركفلا 00 ناكو رعشلا a ىناعمب ةلديكالا ةفرعملاو

 هلوق sai ىمو «بناكلا ob ee ةقرو «٠ فلكتلا حارطاو قالخالا مرك ىم هيلع

er Sr nes ques pl he cuteهن  

CAR SR OREاي ثترغرغ كقو قاسم  deانا ام  die 

 4 بعتي فلخلا بعتت مل نأ ىريغو ,kel قلخلا منيت مل نأ ٌبعتاو

 بلعي اكن د SR, 10 ET كلا ,a ءىست "قدام
 Go ال ىتامالاو" ىرمع DOS ail Ÿ La 0-7 Si = ja هلوقو

 Le Qué ىتشيع Les ضرأ ملو ةجاح نورشعو سمخ ىل وم دقو

À f Lei, Less وهللا + ىناغمب — (eds oi, un ملعأو 

Qi NS رشعلا ىم بوأ ىلأ ىدجوو CE سمخلا هذه ىف ىسع 15 Las 

Gest لمعلا UN نب ts هنو au كالا ا 

 ' نيقيلاب كشلا se Lino Suds لالزلاك كه ١ en : لاقو

 دهرا er él ىنم ٌليمجلا الأ صحي َّش

 ىلابب ه NE ىرج ام. اليلخ هقلخ بشان ىزانملا لوق سكع اذهو

Ja بتاك aile, ىنم juil Set ei 

Hi is افلا ROUEN EM 
Kim ةطانرغب كلو ةيطرق دكت ىدحا US ىلا ةيسن ةيكعم ىيش اهدعب ةلمهملا 

 رو  weىلا "ىلع"  patىلعو هيلع عمسو اك خب  Laiلاوكشب نب مساقلا

  RME RE"كرت"  ee bi La AN QI ue jarناكر
 ءاعدلا ةباجاب افورعم حالصلاب اروهشم , Le«محر الضاف !دهاز ةقث

a) 2. ve (اعمد 5. محارلا» ه! Ce mot signifie affectation. d) ©. L. Luïxs. | e) 0: 

S. «ىناعمب à & LS 
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et لونا 

 نوربخ نب رمع نب MS ليقو DIS نب SA نب ليكم هللا due وبا مهنمو

 mu نب لمكم نع رصمب تاأرقلا AR قرشملا ىلا لحرو ناوريقلا ىكس ىسلدنا

 لخدو ىندملا قرزالا بوقعي نب ليعبسا ىنسحلا Lolo ءاجر نب ديبعك هريغو ىطامنالا

 ناوريقلا ىلا داو نيعم نب GAS ىندملا نب ىلع باحصا نم هب عمسو قارعلا

 Se mis ىلع بلاغلا ناكو ةيقيرفا لها ىلع عفان ةءارقب مدقو ةبطرقيو اهب عمسو

 لحرو سانلا هيلا عيتجاف اهب مدق ىتح صاوخلا الا عفان فركب ارقي نكي ملو ةزمح

 نم Small بهذم ىلع Au Het AE ناكو GUN نم ناوريقلا Jet هيلا

 LEE SE كلر مر ES A 0 باح
 « دحر ناآرقلا à 5 مهتمثاو هنامز JO دحاو انومأم ةقت EU اروهشم a ىف

 اهب عمسف اجاح ةفاقلا مدقو ريتكلا عمسو No Riu ةقلامب لو ىقلاملا ١ ىسلدنالا

 ريتك ةءارقلا عبوس ee) ag ناحو Lis هطخب بتكحكو فشمدبو

 ةرهاقلاب Lis ىنوذ مولع 5ع ىف ةديج خكراشم هل الضاف اريخ انيد دئاوفلا

AP Riuعحر » 

 مدقو ها ةنس اهب كلو ىسنلبلا jé نباب فورعملا ىرعزلا دمحم ركب وبا مهنمو

janاكارداو املع لامكلا لاجر دحا ناكو ةعامج هنع ىورو هريغو لضفلا نبأ عمسف  

 ais Sub ه قل ?le oi us ةناتمو < مولعلا ىف * اننغتو هقفلل اظفحو ةحاصقو

LS 

  LS use Leale Lastالعو داليلا ئم  Le 2#وبأ ناكو لضفلاو ملعلاو ىيدلاب

 8 خطانرغو kgs :[بايبشأو pm di xls دنع سانلا ,À نينم نيدو ,Last رعش

>, alle ىس ىع 00 ةنس RE ىثوتو هنيدو ske Ce “i باطخلا ٠ 

CEبيدا ملكتم هيقذ هنأ 2 .ىف الركام لاقو  Eléعمس  Siسردو  

 هنأ ,at ريغ لاقو ,CESR ردقلا عيفر اليلج ناكو «تام نا ىلا فنصو مالكلا

 لحرو همدخي طظناحلا رَذ ىبال Le; De ماوعأ + قالت رو Le FM ةنسا MS PE ةنس كلو

 ىربطلا bit ui ىضاقلاب هقفتو دكحاو Fe هتلحر ىف Qi فشمدو دادغب ىلا

a) 2. (آب. 5. تاغلل. ه .© )مولعلل. 5 Voyez Ibn-Khallikan, n°. #74. 
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 ام ةوؤ =

 last تيار اسمو ىجابلا ديلولا Lai لثم تيار ام Eu ىب ىلع وبا لاقو «هربغو

 هعم ثرسف مساقلا وبا هدلو مدق دادغبب Qui املو هسلجام ريقوتو au هتتيه ىلع

 لاقف سلدنالا خيش نبا اذه Sie هللا ماذا هل تلقف ىشاشلا ةاضقلا ىضاق انخيش ىلا

aliلبقاف معن تلق ىجابلا ىبأ  ueىضاقلا ىف ةلاقلا ترتكو ضايع ىضاقلا لاق  

 ثغبي ناكو هردق نع رغصت نكاما ءاضق ىلوو ءاسولا هتلخادمل ديلولا ىبا

 Ge القم هما لوأ ىف ناكو اهوحنو ,sat Lol Li هءافلخ ىحاونلا كلت ىلا

 اضيقتسم Aime Lans Of xl دم à دسفن رجادسأو وعيش Dali ىلا جانا

 SE مزح نبا مالكل حجو سلدنالا مدق املو لاق «هرعش هنبا عمج دقو برد ةساركل

 ةنسلا ترصقف هملعب لغتشي نم سلدنالب نكي ملو بهذملا نع اجراخ ناك هنا الآ

 نربي بكا =« لهجلا لما نم ,el al ىلع mule همالكو هتلداكم نع ءايقفلا

 هيظانو هيلا لخدف كلذ ىف هوماك كيلولا وبأ PAS Le اهلها دعيناو Leu سارف ةقرويم

Rioثيدح ىف ديلولا وبا ملكن املو ةريثك سلاجام هعم هلو هلطاب  AUOTموي  

 هرفكو غئاصلا ركب وبا هيقفلا هيلع ركناف (ali رهاظب لاق ىراضبلا ىف ىذلا ةيبيدكلا
 7 5 2 = w wË ما

slotمل ىم كلذ ىف ملكتف نارقلل بيذكت هناو معلص ىمألا لوسرلا ىلع بتكلا  

giةماعلا دنع هيلع اوكيقو ةنتفلا هيلع اوراتأ. ىتحخخ مالكلا  Laهب ملكتو هب ىتا  

 مهرعاش لاقو « عمجلا ىغ مهوابطخ

 ايتك 5 ai Jus, Ci di 52 Lis ارض نمط ل

 اهب عجرف ةرجعملا ىف حداق ريغ كلذ نأ اهيف نيب ةلاسر هحر كيلولا وبا فتصف

 ىمسي ال هنال ايمأ هنوك نع Lil طقف mul بتكي نأ فرع نم. سي ذأ ةعامج

 بلاغلل مكحلاو نويمأ مهو ةمالعلا ةباتك ىلع اونمدا دق كوليلا نم ةعابجو ابتاك

 رودنل كلذك مهرتكا ىأ نويما ةمأ انأ مالسلاو ةالصلا هيلع لاق كقو ةردانلا روصال ال

 ىهتنا 6 مهنم ,Jeu نييمألا ىف تعب ىذلا وه ىلاعت لاقو «ةباحسلا ىف ةباتكلا

someىجابلا ىيلولا ابا نأ ماسن نيا ركذو ؛ىمعبلاب  aus, Lasهناو ملعلا ىف  

 لحر مث LES لك ىم هب لانذ هتعاضب رعشلا لعجو هنيدايه ىف زربف بدالاسب أدب

 ملع ىلا لامف «هرتنو همظن ىتوهق نم Dis « هكذب ندلم هدجو الا Ris لح امو

a) B, حربسقمل»ع 6) Voyez sour. 62, vs. 2. 
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AR, 

 «دنم نوعمسي ءاملعلا نم ريثك Le ئتح «ساسأ ىلع ىنبو «سايقمب ىشمف ةنايدلا

 «ماع نم اوحن اهب ماقاف بلحب هقيرط ىف ىصضقتساو رك مث .««دهنع AN :نوحاتريو

 due دعب ىكلابملا بهذملا باحصال ىكي مل ول di ناك هنأ مزح نبا نع ىبنغلب لاق

 باتك اهنم sais ابتك كيلولا وبا فنصو مهافكل ىجابلا auf at Ma الا باعولا

 he » جاجحلا بيترتو « جاهنملا ننس بانكو « ليحوتلا ةفرعم ىلا «ديدستلا

 ذع سرح ىمل ,as ليدعتلا بانكو «لوصالا ماكحا ىف «لوصفلا ماكحا

2e)مرش بانتكو «ميحصلا ىف  (ulءافيتسالا اهاّمس ةخسن ناتخسن وهو  

 بهذم ىف EN باتك ىسحأ وهو تادلكام ٠ ىف ىقتنملا اهامس es اهنم ىقتنا م'

 هامس ايش هنم درفاو انسح اعيرفت هيلع عرفو اطوملا ثيداحا هيف حرش هنال كلام

 ادلجم نيرشع ءاجف bull حرش ىف ىناعملا باتك فنسص هنا مهضعب لاقو «ءاميالا

 A Liu Le غلب اعماج اريبك اباتك فنص اضيأ ناكو à ريظنلا ع

 ىف رصتخملا رصتخم هفيناصت نمو 6 Xi تادلكام ه all ىف ءاميالا بانك هلو

 باتكو «هقفلا Quel ىف ةراشالا بانتكو «ةأطوملا Que بانك هلو 2« ةنودملا لئاسم

 « ياهنملا حرش باتكو «هدتي مل ريسفتلا باتكو «نيحلاصلا نّئس باتكو «دردحلا
 فالخلا ىف يارسلا باتكو « ءاهقفلا قرف راصتخا ىف نيدتهملا ليبسل نييبتلا باتك

 ىبال امزالم اول NS اهيف رواج SA عبرا ,a ىجابلا محو «كلذ ريغو متي مل

 . 4 برعلا نم جوت رذرابا نال فب تاورسلل دعم رئاسي ناكو ىورهلا ىيحا نب due رَذ

 e ريقع نب هللا due نب كمكم نب دمحا.ىب دبع وه روكويلار 6 ren cles ىكسو

 دادغبو ةرصبلاو ىرمو pen سخرسو ةارهب عمس كامسلا ىباب فرعيو ىكلاملا ىراصنالا

 «فيناصتلا فنصو محيحصلا لمعو هخويشل امجعم فلاو ةكمب رواجو رصمو فشعدو

 ىف جوزن مت رواجو يح مق اهب us بئاغ اناو دادغب رَّذ وبا مدق بيطخلا لاق

A Daiاطباض ةقت ناكو عجريو تدكيو ماع لك محي ناكو مى تاورسلا نكسو  

 SMS exil نم رن Qi لبق لاق Qué ie CUT CE ىب نييحيلا لاقو « انيد

 عم ايشام تنكو .دادغب تمدق لاقف ue كنأ عف ىرعشالا si» ارو كلام. بهذمب

 LÉ} LS هينيعو ههجو لبقو ىنطقرادلا همزتلاف CAD ىب ركب ابا انيقلف ىنطقرادلا

a) S. ul. ë) B, ©. L, “تاطوملا c) Voyez le Æochtarik de Yäkout, م, "عفو B. porte 

 تاورهلا. . g) Bبرغم  0) B, ré f) 5برغملا» : d) 5تاورهلل.
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 بيطلا ىباأ ركب وبا ىضاقلا ىيدلا ,qe OA ىيملسملا plat RAS لاق اذه ىَم ثلق
 ىضاقلا نأ ىف حيرص اذه تلق «ىهتنا mous تبهذمتو هيلا تروكت تقولا كلذ نمف

Liكرادملا ىف ضايع هركذ اذلو دحأو ريغ دب مرج ىذلا وهو ىكلام ىنالقابلا ركب  

 mali ىكلام ىرعشالا نسحلا وبا مامالا ةنسلا خيش كلذكو ةيكلاملا ةامج ىف

Lisضعب ركذو هل نم دكدحاو ربغ هركذ  Legs gasLEUملعأ عش هلثاو نايعفاش  » 

 ES y نيكو ايلاع اعرو (has; 55 Si ناك jam is ىف رفاغلا dus لاقو

 sui ميحصلا ىلع يرخ فوصتلا ىف هيلا اراشم مركلا ةضيشم ريبك راصو ا

 يسن jh 2# PE Riu ىم ةدعقلا ىذ ىف بيطخلا لاقو CFE ةنس لاوش بقع

 ىورهلا كومحا ىب dus رذ ىبا نع ىجابلا ةياور نم La برغملاب ةكيحصلا اكس

 ne a Xi = “ ىباب فورعملا ريهشلا ى sal ى اع ىببا ,le ىم Lits روكذملا

 أو خلب A رهفلا be ىتلا انارهب» تسيل me طظفاحلا اهيلا بوسنملا اناره نأ

 ا ىلا غجر «ملعا هللاو رذ ai) تكس ناك Les ةزاجحلاب ةناميش ىنب ةاره ىف

 Due ماوعأ ةثالث اهب ماقاو دادغب مق ىجابلا ىنعا هنا مث هر ىجابلا ىيلولا ىبا

 pr) plais ىوبطلا بيطلا ىباك (AE نم CN اهب Lab تيدحلا LÉ ىقفلا

 هقفلا eu هلاجرو هللعو رعي ىف عريف مالكلا ملع sie طخاي ىنانمسلا رفعج

 ىدادغبلا بيطخلا ركب 2# ىبا Lili عم © ,sai هقئاضمو مالكلا ىفو هفالخو مضماوغو

 I دعي سلدنالا لا عجرو Legs عغفنو ,Les رخآلا نع امهنم at MS ىور تبكإب

 عم <xka مج ملعب KA برغملا اظفاح هنع ىور هنا هب رختفي Len فقعتناو رقغلا ع

a) B.ffo. 6) Cette remarque est une bévue d’al-Makkari. Il n’y a dans le Hidjaz ni une 

ville nommée 3 9, ni une tribu .ةناييش وني Maisily a, près de la Mecque, un endroit nommé 

ml ىنب 5 و sur lequel Yakoug (dans le Æochtarik, p.PFf) dit ceci : رخل عيضوم كانهو 

  Ulisنوئتددكملا بسن كم برق ةبابش .ىنب ةارس هل  Li Litظفاحلا نب, ىسيع عيمج

 نع عضوملا اذه ىف ثّدح ىبابشلا ىورهلا دمحا نب كبع 35 ىبأ  auf©هيلا بسنف

c) Je suppose que ce mot est altéré ; B. جبذتو 2 Es d) Les man. portent «ىمأو 



OA =هس  

 Leg كيفهانو ىدادغبلا تباث نب ركب وبا بيطخغلاو ربلا due نب رمع وبا قرشملاو

 نب ديحاو ىلقصلا هللا دبع نب ىلعو ىديمحلا هللا dus وباو St ةخم نسا امهو

 انقل كاما وبا uit dust» نب, ىلح وباوا# سوظرطلا ركب وبار :ىولوع اننا يلع
 اشف سلدنالا ىلا عجر امل ناكو dust مساقلا وبا auf هنع ىور نممو ىصاعلا نبأ

 dus رفاو لام ىع تاسمف تالصلا هل تلوجاو ههاج مظعو هل ايندلا تأيهتو هملع

 ىجابلا كيلولا ىبا ىضاقلا نع مدقت Le اًماو «هحر عضاوم ةدعب ءاضقلا ىلوو كولملل

 وبا ىضاقلا لاق «هفالخ باوصلاو ضعب des وهف ههاظ ىلع ةباتكلا ثيدح ءارجا ىم

 لاق هظفل نم ىبطاشلا 6 لقيصلا ىباب فورعملا ىلع نب dus انثتدح ضايع لصفلا

 نم ىراوهلا جاحلا نب دبحا نب ىبحم وبا ناك لاق jé نب نسحلا وبا ىنتدح

 ىف ىجاسبلا بهذم ىلا ليمي ناكو ,wie x نيد مزال ce fé ةريرج لها

 ام ىلع ةيبيدحلا ىف ةاضاقملا ثيدح ىف هديب Ali معلص ىبنلا ةرشابم زاوج

 23 Je ناك املذ هيلع كلذ ركنا تنكو هب« بجعيو اهتاياور ضعب رهاظ ىف ءاج

 ال au mb ose ol | فدا Lot !ةرئاز 31
ait,لخدي  sulهماما معلص ىبنلا ربق ىريف  susةريرعشق هل  Ru,مث ةييظع  

CR sf aرديسيو  us Es Yeهي  aeنلاسو_ميظعا عوخ  es al, ble eyeمخل  
 هل سيل ام هلكني وأ هتفص ريغب معلص هللا ps فصي نأ مانملا !ذه بحاص ىلع

deه هلعل 24د  SAهيلع  re je gesىم هل تلق اذه تلق  ddeتملا هللا  

cou)نيبو  due CREانأ ىل لاق مث ىرخأ كحضيو ةرم  ui EN su.الليد  

giهللاو لوقا تنك ميظعلا عرفلا كلذ ىف ىنشيار امل هنا لاق كليوات ةحصب كل  
 ils انا لوقاو ىكبا تنكف بتك معلص هللا ,deu نأ كقتعاو لوقا ىننا الا اذه ام

 تظقينتساف ىكسو Ji هنئيه ىلا داع دق ربقلا ىرأف Lie كلذ روكاو هللا لوس اي
 عت هللا ىقلا هيلعو افرح طق بتك ام معلص هللا ,deu نأ دكيشا Lit ىل لاق مت

 ىنثدح JM نبا لاقو «ىهتنا اريتك . هل ركشاو ناعبلا كارا ىذلا هلل sui تلقف

 CT 1 دبع ركب' ىبا بتاكلا نع هيلع ىتءارقب ملاس نب عيبرلا وبا ةياكحلا هذهب

a) ©. L.S. .ىمبسلا“ 8( 5. ليقصلا e) Voyez sour. 19, vs, 92 et suiv. 
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 PASS ىب نيحرلا دبع نب ٠ duel صفح Lai ىضاقلا نع هيلع ةءارق رواغم ىبأ

 هذه نم منا ىهو اهرخآ ىلا دمحم وبا ناك لاق زوفم نب رهاط ىنسحلا ىبا ىعو

 ىضاقلا ىلا هدنسب ىناسقبلا. باهولا دبع برعلا وبا ركذ ىجابلا ىلا عجر «ىهتنا

 ىنتاقنل ناطلسلا الول ناطلسلا ةبحص دل تركذ دقو dois ناك هنا ىجابلا كيلولا ىبأ

 نأ ىكح هنا ىجابلا 0 نمو «ىهتنا هانعم RAS ام وأ سمشلا ىلا لظلا ىم رذلا

 ملف لحي رطم © موي ناك نأ فقفتاو ىدادغبلا ىلع ىبا ساجام نوباتني أوناك ةبلطلا

passىوس ةبلطلا ىم  ut,ىلع هصرح ٍجيشلا ىأر املف  site peكلت ىف  

 هدشنا «لاكلا

 LS هنود اوقلاو سوفنلا كح foi دق نوعاسلاو sul à تببد

 Lo ىمو ىفاو ىم دجيلا فقناعو مدرتكا لم ىتح دجملا اودباكو

 اربصلا فعلت ىتح ٌبجملا غلبت نل ٠ هْلكآ œil ارمت جملا بسحت ال

Enنيلولا» وبا  Dهحر هلوق ىدادغبلا بيطخلا هحر  

 هعاسك ىتايح عيبج OÙ  نيقيلا ملع ملعا تنك اذا
 ةعاطو حال ىف ايدك , اهب Léo نوكا ال ملف

 لاقو هحر هظفلب همالك انلقن اننوكل At مالك نه ابيرق ىتاي امين ايهانركذ كفو

 SR» ىداغلا اهرطقو AU مولعلا JA هتروص ام هحر ىجابلا فح ىف كثالقلا ىف

 سلدنالا ماما ناك «محسالا Li هب ىلجني ىذلا اهرينمو fans ال ىذلا اهريبتو

 اطلا ىلع cata ىرشملا ىلا لحر «ةهراوغاو fast عجاتنتو « هراونا سبتقت ىذلا

 ىنح «هثانتعا نانع هيلا ىنتو Galet ىف نففتو «ارهازا ملعلا نم فطقو ءارهاس

En ob insىلا وكف «باطرالا ىلا هيلط 0 كاف  AE Aضاخن ال  

 هيلا راصخ هللاب تدعم للا مد يل عذابي ىم د a à ىلا رككم ىم

 لبس ىذ هدحو ادحنو « هعاضوأو هفيلاوت تريظ كانهو ce احاتام هقفأ ىذ joue ءاحاترم

 هترضحل ,si «ةهناطلس ىلا هشايكناب obus) ردتقملا ناكو « هعاضيأو ملعلا

a) 8. 5. ie. (8ة B. .ردحج 0) G. Lux  d) 0. 58. ,تيب (10. del. 

f) Ibn-Khäkän G هذاكانأ , À 2. .هناكات ١ 
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 ىف هلوق كلذ نمف «ةدهناذاةبو لوقلا ثفر ىف هفرصي الو Sao ىلع ه هفقوي٠ مظن هل

oi ansطنا  Gusءينبا ئتريأ هلو ©0 نيتيبلا * قيقيلا ملع ملعا  Liloئييإتغم » 

Le)ىرطان اذناكو « نيبكوك  CONرثنلاو مظنلا ىرحاسو » 

 بلقلا نم داوسلا ىف انانكسأ امه

 برقلا ىف سعاسبتلا كاز كقل ىداوف

cuir Gotكنتم دل  ps 

 برك ىخا نع ىبصلا جير تور الو
 بذعغلا درابلا ىلا ىسفن ثّديظ الو

 بعصلا بك ملا ىلع dresse io امك

Le,ةدلبب اناكتسا نيربق هللا  

 دويتو ىرظاسن مرح ابيع نمل

 اههارسث روزأ نأ ىنيعب رقي
le Luis oi QG 

 ىسا انخا مامحلا قرو ثّكعاس امف هد

 ىَرَك ايهدعب ىانيع تبذعتسأا الو

 ىسالا ىع ىسفن سأيلا ىنتيو نحا

 ادمحم هنبا ىتقري هلو

 pus الا نب امل متلسلا mo ارباص Sue تنك نأ !ديكما

Gus,ئدجقا  mis + este (lsىعدا  het Ga 

DELكب ىننأب تماع  Unنما  ayىتط  QUمدقتم  

 مكحتسم هربص ىف ١ Gate ىرطاخب لازي ال ركذ هلل

HU 6تردظن  maisا ليحتل  Ra aies eut fi 

ES ensure à 9 dx Tele des On Jr1  
 RAA كب done كمساب هاعدو auf نع داح اكاوس توعد !ذاف

 مهتم لبق نزكلاو LE RS dois à noi ىدرلا مكح

nl, copتريلا مثلا دما  LL Laiلل ا اكسر  
 ناسف ضرتعا نمو ne نم اهتعاربب فرتعي ىتلا هترابعب هتيجرت ىف نسفنلا due هنا

 دحا وهذ ةلمكلابو LS» ةيور حصفأو «اللجم مسفا هرطس امم روكذملا ةمجيرت

 هركذو ىبيجتلا ثراو نب بويا نب دعس نب فلخ نب pete وهو سلدنالا مالعا

a) AI-Makk, “فقوي ë) Telle est la lecon des man. (A. B. G.) d'Ibn-Khakan ; al-Makkari 

  oc) Voyez pag. 0,1. 3هتاذبو.
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 ىلا هّدج لقتناو سوياطب نم هلصاو كحاو ريغو ناكلخ ناو ةريخذلا ىف ماسب نبأ

 مدقذ FA Ru لحرو AP Zu هكلومو ناوردقلا FL نم وه سيلو ةيليبشا برق ةجاب

 بوضي سلدنالا كا عجر اهل ناكو (Doi ui SV دادغيب SMS = اهب عمسو رصم

 نع ىنغت هترهشو ايندلا هل تأيهتو هملع اشف نا ىلا فئاتولا كقعيو بهذلا طرد

CETTEنمو  salهلوق  

Asso Scene nes) Ml Re MU 

 كملجلاو اهتانقب افصلا قر lue رايدلا élit .تنك ول

 ديتعملا كلاو دابع نب كضتعملا ىف هلو

Limit duel Sie “مئاعنلا غلبت معنأب  

asمئامحلا هب نينغنا ىنخ بلق لك ىمض  

 ىراكحلا اضيأ هحذ نيمو lu EUR نيتيبلا ملعأ فتك ,jt هلوق دمظن 5e نمو

 ةيرملا ىف ,.ىثوتو هحر مجاح عبرا حح ail ةلصلا ىف لاوكشب conte بهسملا ىف

 هفيلاوت نمو PP Giw رقص 1 سيمكلا ذليل لبقو بجر نم تيقب ةرشع ىدحال

willىلع لدي امم ومو يجححلا دارياو داهتجالا بهذم هيف بهذ ًاطوملا عبوش نيف  

 ولام دجو انمماسع je دعي سلدنالا ىلا Er) Ca Pi Ludo « نونفلا ىف هركابذأ

 a هنولقتتسيو رهاظلا ىف pis مهو ملصلا ىف مهنيب ىشمف ةقرتفم اباوحأ فئاوطلا

 نبا رظان املو tu نع هيزاجي هللاف اعيش لقي ملو هةعزن نودربتسيو نطابلا ىف

 ناعم تناو هتبلط كنال ملعلا بلط ىف ةيه ue مظعا اننا ىجابلا هل لاق موح

 اذه مرح ent JU قوسلا nb 5 ليدنقب رهسا اناو هتبلطو بهذلا ةاكشمب رهست

 لثمب اهليدبت ءاجر لاحلا كلت ىف تناو ملعلا تبلط امنا كنال كل ال كيلع مالكلا

 ىملعلا ردقلا ولع الا هب را ملف هتركذ امو هيلعت ام نيح ىف هتبلط ,Lit ىلاح

 ىفو ءارقالل انيلا يرضي ناك هباحصا ىل لاق ضايع لاق «هيحفأف ةرخآلاو ايندلا ىف

 ىنح ado تلوجأو هفاج مظعو هد Lai تهونو xeke انف نإ ىلإ ةقرطملا 3 هدد

 ءاضقلا ىلؤو مهرثاوج ليقيو lus ىف نايعالا هلمعتسي ناكو ji لام ىع تام

 نبا لاق ىرهاظلا مزح نبأ das mil وه ed مزح co COMM ىم عضاومب

a) S ail 6) ©. 5. ليوتقلا 

Tom. I. 65 
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 فطنملا ىف BA بتك هلو لدجو هقنو ثتيدح بحاص مزح نبأ ناك هربغو نابح

 هبقذم نع ءاهقفلا لضاني بهذملا ىعناش ناكو طلغ نم Les لكي مل ةفسلفلاو

 (a ناكو تام نأ Gi x As تعيبتو بدلملا (KA? Le? mé 2 ايرفقاظ راح مذ

 هةظيران LL كعابص 2 Pod خنس en نم Lai € نينتليلل <( موي ae ةيدايلاب

 Le 5-5 عم خف رعم permets pad مولع ةخيطاق سلدنالا لأ عمجا مح نبأ ن اك

 DES mie عمتجا هنأ لصفلا auf ىنربخا رابخالاو ر mail او ىعشلاو ةغالبلاو Se ملع

 js «ىبفذلا اظفاحلا' ىتعاض خيراست نع هءلقذ Ask ةتامعبرأ وكنت هفيلاونت أوت ىم هيبأ

 نسب بلاغ ns مزح نب كيعس نب ul نب. ىلع لديكم وبا ةمالعلا وهو ىبهذلا

 لوو تافنصملا بحاص ىرهاظلا ىبطرقلا ىسلدنالا لصالا ئسرافلا Ve ىومالا' حلاص

 باتكلاب ملعلا ةعسو (RDS ةدحو ءاحنلا ىف ىهتالملا هيلا ناكو 11 ةنس هعامس

 ةنايدلاو ىدصلا عم عشلاو فطنملاو بادالاو ةيبرعلاو لكنلاو للملاو بهاذملاو ةّنسلاو

 sut ىف res <, ىلازغلا لاق «بنتكلا ,sis ةورتلاو ةساثرلاو ددوسلاو ةمشحلاو

 ىهنانا + هنهذ نالبيسو هظفح م es du رح نبا كيحم ىبال اباتك عت هللا

 عوقولاو Ext sa نم هب ue, Le Ÿ ول هدلحو جيسن وهف ةخلمكالا ىب 6 راصتخاب

 ناننتا هرمع نأ ىبهذلا ركنو هللا هكحماس «داقتنالا هيلع رات اما فلسلا ى

 F1 cs ةنس ىبعبسو ىدحا 545 ناك هذا ةريغ لوس ذاني ال وهو ةنس نوعبسو

 كعيو سمشلا عولط ليق ةريغملا ةينم ضير ىف ىقرشلا بنئاكلاب ةبطرقب <, دلو تكذال

PAT plaى  gai Soرخآ  les Si Ka)ةنس ناضمر رهش نم موي رخآ  ab: PAP 

 SAUT ىلع ةيظاوجلا ريخثك ناكو Foi ةنس نابعش ىم ايقب نيمويل Lors برقعلا

 عداولاو عداصلا بانكو sul» ءاوهألا لفأ ىيب «لصفلا بانك sal ةلمج ىمو

 حرش باتكو «ديلقتلا قرق ىلع قرلاوا قيملسملا 055 654 debit لقا ES نما ىلع

 راصتخاب تيدحلا جيكاص ىف عماجلا بانكو € «ائاسم لع ,POI ًاظوملا كتيلدح

 LA اهعورفو ةيرظنلا لئاسبلا ىف صيخلتلا Que, soi ىلع راصنقالاو سيناسالا

 ال ام ةلمج ىم هنايبو عامجالا ىقتنم بانتكو «كثيدكلاو باتكلا ىف اهيلع صن ال

a) Les man, portent x,95, 



Le ONE لح 

 بجاولاو بدنلاو اهبتاومو ءافلخالا ريس ىف ةفالخلاو ةمامالا بانكو «فالتخا هيف فرعي

 ,Qi «لاصخلا Sais ré ىلا «لاصيالا باتكو « سفنلا قالخا باتكو ءاهنم

Lasام «سايتنلالا  eyesسايقلا باكصأو رهاظلا باحص) » exilنأ ةاف «  Demىف  

 رهع Le ريزؤأا نب ىلع DS وبدأ طظفا.كلا ملاعلا ريزولا هصخام ام مزح نبأ تقوح

De)نع ىنغت هترهشو ىسرافلا مزح ند دبيعس نب  Xeىفوتو  CI 9,8 Lañia 

 هذهب al نأ بجوأ اسم اهيف ,Le ةريغملا نبأ دمع نبا ىم هلصوو ةلبل كلب هدلب

 تدقنأو كتملساو « GLS نَع ضرعأو ىلاعت هلوقل تعطاو تعمس .. .ىهو .ةلاسرلا

 ءامكحلا لوقب تيضرو كيملظ نمع فيعاو كعطق نم لص مالسلاو ةالصلا هيلع aus لوقل

 لوقاور « دنع كضارعا كاذال ضرعت نم اراصتنا كافك

una) كزوتم نأ كيابس ىبغتبي ١ 8 Li ىاوسس AS 

ce PESTE ىلكم ne 1 FM | بالسط 5 sil 

  Keنيه «كل ادي ام  où ER JS Desباطخ ىتوكس

See نبا اي مهيف كل Le wie ىل نءانلا ركذب ىناغفك لوقأو 

 رئاضو ىعاسملا LE وهو اذغ نم كاذك ريتك ىعايشاو ىودع
 5 2- - © مد نمل *

«soرباص ككنم ىنءاسج ام لمتكمل ىنتققعو ىنتيذا نأو  

 ha VEN نيحكف ةقاعلا ةعقرلا هلم ترف هتعقر ريظ ىلع ةريغملا وبا هل عقوف

  HSىأر امل 2 لس كير  ésّلسألا |
 لق ىسفن ىل تلاقذ اهنع ةعجارملا كرثو اهعطق ثدرأف  vieاهتعطق ال هللاب اهناكم

 تلقف 6 اهنوصل اببس نوكي ام اهريظ ىلع ثيتاف هدي الا

 باوصلا كانتا ىتح تأطخاو باوجلا فيك jui ملو تقعن

Creteةيلح ىف كدحو  Lacsباوعلا دايكلا اهيذ كنع  

 بايدي RE a en ير

 باقعلا سيمخلاب تضقنا Le اذا © مولظلا ىبقع تنيبت شيكف

ide La aeباعت دجحم عي ةميش الور |  

 باصضغ ىلاوعلاو ىضرلا ىطعاو . ٠ ةطخس ىبطلاو ىنملا لينا

Telle est la lecon du manuser. B.; les autres portent EI (198. ة u) Voyez sour. 7, vs. 

S. Last e) B. ©. LS. L=<w.0. ايحصتسم,  (6. هأ 5. اهنوص ىلا. 4 e) 

*65 
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 رجاش ممرلاو le ىنيكذي  رداقملا هتقبوأ ,Lie Quels لوقاو

DSفحلا نأ ليجايو ةيدصخ بح نم ركفلا ريعتسي  ehرهاظ  

 رمأورشع die هات 0 ES pit ai < مالا اخا اي ملعتت ملا

disىتل  SAرسنلاو رسنلانهط بكزاو# :٠ اهسوفنا رح  AU 

oئسذ تاعباو  Le STادراوش  aeرفاونلا باعصلا ىهو  

ss LSنفوز  ele Gi 95 de Li à lbs 

 pile ةمالسلا Abe ىف jé متاخ Soie ضرالا نأ كيسحو

 رقاوف .+٠ hit Lie Cult ىتلا كتحارتسأ 5 ىدفع مىلاالو

ilsركاذ ميماحب ىلوالا ةعزنللو ١ ظفاح ره ىذلا فلكلل  

us رثارسلا هيدل ىلبت نم يطع 2 انناف هيدل ام لكل ٠ 

 ريشب نب نمحرلا due ةبطرقب ةعامجلا ىضاق بطاخي مزح نبأ use ىبا رعش ىمو

 برغتلا ىعلطم Ci ىبيع ّنكلو Baie مولعلا وج ىف سمشلا انا

 D ىركذ نم عاض ام ىلع ٌدجحل lb قرشلا بناج نم Cf ولو
 Mt KI شحوتسي نا ورغ الو ةبايبص قارعلا 5 قافآ وكن .

 بركلاو فساتلا ودبي فقثنيحف he ىلخر نمحرلا لوني ن

res 3هب ءىكات هنع ام بلطاو رضاح وهو هتافغأ لكاق  AI 

 برقلا af ملعلا داسك ناو ١ ةشق ul نأ ٠ ىردي كلانع

 Dis معراد نم seit وفّدو هل ..# اوقوشت مهنع باغ ىم Liste ايف

obىنع قاض اناكم  eo)حيف 5 ىلع  gi Kgnal gs 

S w 

tee ses لكفا سل التانحمو' ىرأو pot coma NL, ناو 

 يشل سلام نع راذتعالا * ui اهفمو

 sas mit ى pelle - ىلع سملو وسبل ربخ (CETTE ىسذ es نكلو

 بنع Kb ىلع La م مَع re ىنثا* ىدصلاو قحلا م ٌلاقم لوقي
ie :2 د  

a) Telle est la lecon que propose M. Dozy (Catal Codd. Orient,, 1 .و م 234); les man. por- 

tent (R. et S.) Ki, où (B. ©. L. O.) See jee (ة ’Abd-al-wahid (p. FF) فانحأ 

c) B. ©, L. .ىردت d) .آم اونوشت €) Ces mots manquent dans les man. d’al-Makkari ; 

voyez’Abd-al-wahid, ,م FF. 7) *Abd-al-wahid .لاقو g) Voyez sour. 12, vs. 55. 



QD deتح  

 كرتمب de hernie طيرك هبكتاا نااا#ةطف كر كيب نيمو: à هم

 Si ىلع اجان :ئزي :اروطو اروط Rte تحت FT HS ”لتضفلا وذ

pe PORTE TA Pic 
Glenقرا  de Dh Ale,ساغلا» لقرب علك  we.ىردي  

LES Qiاوقركت ال ساطرقلا  M bit aires dsىردنص» )525 زينه  
2 

 LS ;=— Amd نئسف détes لوسنأ نأ :لؤستعيو ىبتاكر Lada تيح ىعم ريسي

s 2 92  

 ميقم Host مكدنع ىبلقف عشب دلكترم تكيصا À هلوقو

 ءميلكلا ةنياعملا لس ءاذل * ىنْعَم فيطل نايعا ْنكلو
 اى

 * Make تسنأ مسجلا فيك هردن pie هريخ pi ملأ حال = d 5 نمأ

 dati posts قيحجو# قرارا اطم» يولع". (eine Mortal) رست ملا

 « ab die ىب بلاغ ىب مزحح نب ديف نب al رمع ىبأ نب ىلع Das وبا وهو

 AS Klum وكن هقيلاوت نم ىبا LS ىدنع cal ليضفلاو عفار وبا sui لاق

 روكذملا رمع وبأ ريزولا هوبأو «ىهتقنأ ةقرو فلا نينامت وكان نم بيرق ىلع لمتشت

 Ka هدعقلا ىذب قابخ نبا لاق امك ىفوتو رماع ىبا نب روصنملا ءارزو نم ناك

 رماع oi هيقلف ess Maé لحولاو رطملا ريزغ موي ىف كييش où رماع Li dues مروح

 مويبلا اذه لتم ىف ىندصقي كلتم ça اي al لاقو لاكلا كلت ىلع sus مظعأو

 Lu مزح نبا كمكم وبأ هدشناف

Liu Sul 542كفيود  sut Gé ASفعلم  ROكتيرحنوا  

Euفيرط كيلا ىئل رّذعتي ملو ٠ اكلسم كوحن كيف ئذو  

 :a) *Abd-ak-wähid كلم ىلع جان ىرذ ىف ةراتو | ةعقيم تمكنت اروط. 6( 8.5. ملعب.

B. ie Î) Maëimahلجأ. €(   d) Telle est la leçon du Æaëmah; al-Makk.دي.  Maëmahه)  

ax  g) Telle est la lecon d’Ibn-al-Khaïib (voyez Dozy, Catal. Codd. Orient. Bibl. Acad. 

Ibn-al-Khaïïb xx +) Les mann- (ىدنعق.  ةل Lugd.-Batav., X, 229); al-Makk. et Mafm. 

k |ول.  scrits, portent 
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 ىل هاياصو ضعب ىف ىبا ريزولا ىنحشنا مرح نبا ظفاحلا لاق

 Liu تيضر الا ةلاح ىلع نكت الف اينغ Last نأ تش اذا

A9,قوط ىف مزح نبا لاقو « عيمجلا هللا حماس لصالإو عرفلا ليضف ىف فاك  

 نيباطحلا ةكسب باعيتسالا بحاص Ai due نبا فسوي وباو وه اموي رم هنا ةمايكلا

 JL ةنسح ةروص هذه dus وبأ لاقن هجولا ىسح باش امهيقلذ ةيليبشا ةنيدم ىم

 الاجترا مزح نبا JS كلذك سيئ بايتلا هترتس ام ٌلعلف هجولا الا رن مل رمع وبا هل

 هلوق اضيأ مرح بالو تايبالا هنسح ىفابس نميف DRE ىذو

 بابلالا ىوذ هكاردا تاف Hs Roi bi s ال

 بابألا قوف لاضنلا ولعيو و del ىف ثيللا ةبتو بلكلا قبسي

 hs JS عيفو .مزح» نب ندعي ليلا he mé dus joe os %5 قبال

 b Less بقل, دعوا ندا تلات jé eo Léiles st boat Lileaï نهارك
 ياعم Mans : La ةحماسم ّلك ىع تيداحالا ه ىورن

 ىجابلا كيلولا ىبا OUT ىلا عجر «مردحح نبا AE ضعب Legs بطاخ هنا ليقو

 Me نمو 4 تيبلا ىسالا نع ىسفن سأيلا Abe نحا ةيترم نم هلوق همظن نمو
 . هلوق دهمظن

 لكامش, لامشلا ىف. هيلع تينف مفارس ميهبلا ليللا ىلع اورسأ

lié (exeنيمزاملاب ىوهلل تحب 2 ىنم ىم فيخلاب نىيواك  Mile 

ISهاهي وو يرد تمض عم  Rule ue Lean 
abs JV us épis hetتن  Mi est Jui si 

 du à lues ازعل اهلا سدو لاوب ترادتا م

 هحر كيلولا ot ىجابلا لاقو

 مامغلا بوص نم هللا كقس ماركلاو مراكملا نمز ىصُم 20
 LEE اقطن وبلا راصف نر نود العف ربلا ناكو

Audeهلوقب مهضعب  

canne Cureايلا  
a) Telle est la leçon de B.; اهنياعير.© Le 0. .5.اسهيناعي 3( S Lenele co) 0ىوربن» ٠ 

d) Voyez p.of..  e) ©, L. «ماوعلاب F) 0. وكنب | 
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st,مالملاب وأ ىذآلاب ىخس لا سيل » 

 م”  ىب فلخ نب كيكم نب ديلولا ىب ديحم رحب وبا رهيهشلا ملاعلا ديقفلا مهنمو

 Fu ةقدتر Gi نباب فرعيو كولملا يارس بحاص ىبقوطرطلا ىرهغلا بويا نب ناميلس

 : مظن نمو ؟ةريغو ىبوعلا نب ركب وبأ ىضاقلا ظفاحلا mie لخا نمو «ةخيردنكساب الويق

 | ةلاسر ىم هلوق ىشوطرطلا .

 Bi el sh محفل قرا يعل 15,5 dut دف: ىتفوطمسّلقا
 سفظأ كقرع este ار :ةيجوالكا نش ابكرلا نطرح

aie5 حاسيرالا  Mis4 ميسن لعل 2 اسهيوبه eكفنع  PS e 

 d ركزي بيبيحكلا pl GS ىسع براس فقيرطلا ىف ىلاسو ىشمأو

ie 3رفست كيجو نسح م حس ىسعح ةجاح ريغ ىم هاسقلأ 52  

 هلوق اضيأ دمظن نمو

DELمل نو ىلكت  Asقاوض  | CSلكني مس  

 لظنحلا نم رما اًسوك . قارفلا ىلايل ىنتعرج دقل
 6 ميبلا بسن اممو

 Le همكأب ٌلسرف pis اهزاجناب ,eut السم ةجاح ىف تنك اذا
 مهرحلا هل لاقي لوسر cm لوس MS كنع عدو مكبأ شطغا ممص هب

 نيو اما تك ناكحو

 ble LU اهيف اورككف lt اوفاخو ايندلا اوقلط Lib bee هلل ن

 اذقس اهيف لامعالا Allo LA, RS اهولعج Lib ىحل He ب

Je,تفك <,  xlسدقملا تييلاب اهثان  Ofىذ تعمس  Len (Malروح  Lasدشن  

S S =0 ع 5 0 5  

 بيصن كيف ضامغالل ناك امل Lolo تنك ول هللا لالجو اها

 الاوق ايندلا ىم اللقتم اعروتم ,loi a ناكو foi Gi ماونلا Bis لا

a) SoP,. 6) B.G. L. حاورالا“ ه S. .مكنع. هر 5. 0, ركذطن e) 0. ajoute. ناكو 

١ dar Le Lai 
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dis de) utلصحي ىرخالا رماب ردابف ىرخأو اين مآ « نارما كل ضرع اذا  
 ريمأ نب لضفالا he Be لخدو فالخضلا ىف ةقيرط هلو <« ىرخالاو اسيندلا af كل

 تومب كيلا راص امنا كلملا نم هيف تحبصا ىذلا رمالا نأ هل لاقو HE شوبكالا

cuits SNفئاف كيلا راص ام لقمب كدي نع  ulايي  BSD. 

 eat نأ ,mo ليتفلاو ريمطقلاو ريقنلا نع كلئاس لجو je هللا :ناف ةمالا هذه

Run PEERب  Stتكلم  Leننال وبلا خسف اه ريغ تكي,  LU 

 sic عفرو 3 500 hu aé, Fe“ ىرجت ميرلا هل PET مثاهبلاو سشحولاو ريطلاو

 Lei © باسح ريغب mal oh cal RÉ اذه. M ىم ع لاقف عمجا كلذ باسح

 نيس نا FT 222 Las Bi Tin donnent Emirats ع

 عتنان رفكا ما ركشاأ ىنولبيل ىبر لصف نم اذه JE لجو رع.هللا نم اجاردتسا

 هدشناف ىنارصن ,de لضفالا بناج ىلا ناكو coll لا SLT tas بابلا

 ببجأو ضوتنفم <, d 53 5 xxel-D ,ىذلإ اذ اب ١

 بذاك هنا اذه معزي 22 هلجا Le تفرش ىذلا نأ

 ىلا ةبسن نيثاطلا مضي ىشوطرطلاو « هناكم ىم لصضفالا هماقاف ىنارصنلا ىلا راشاو

 هرصتخم ىف بجاحلا هنع ربعو ىلوالا ءاطلل Ai دقو سلدنالا دالب نم ةشوطرط

 ةطسق سب ىجابلا كيلولا Li ىضاقلا بحص <, ناكو «نذاتسالاب فتعلا باب ىف ىهقفلا

dtلئاسم هنع  VISUبدالا ًارفو هنطوب باسحلاو ضئارفلا أرقو هزاجاو هنم عمسو  

 hs ليخدو Ru قرشملا ىلا ,de مك ةيليبشا ةنيدمب مرح نبا des ىبا ىلع '

 ىبأ ىم ةرصيلاب عمسو ىناجرجكلا dus ol ىشاشلا وكب ىبأ دنع هقفتو ةرصيلاو

 ىف ىدفصلا لاقو «ريسيلاب ايضار ناكو اهب سردو ةدحم ماشلا 6 فقسلاي قلع

 برقلاب كلملا فيقش دجاسم ىف هلونا شويجلا ريما نب , لضفالا نأ ىقوطرطلا ةمجرت

 ىل عمجأ ربصن ىتم همداخل لاقو رجض هب هماقم لاط Lili 00 ناكو كصرلا ىم

cusllءاكاو هعمكان  RSناك املذ 1  Bo ieةعاسلا هتيمر همداخل لاق برغملا  

 مركاف ىحتئاطبلا نب نوماملا هدعب ىلوو لتقن لضفالا بكر دغلا نم ناك امل

 ىشوطرطلا ىنعا هماقمو Mec كولبلا يارس خيشلا فلا هلو اريثك اماركا عجيشلا

a) Ce mot manque dans B.G.L. 2) Voyez sour. 38, 75.35. oc) Voyez sour. 38, vs. 38. 

d) Les man. portent %.5. J'ai corrigé d’après Ibn-Khallikan (n°. 616). 



sr ON = 

 باتكلاو «ىبلاعتلا ريسفت رصتخم هفيلات نمو «هتيالو ىف ىفكت ةياككلا هذهو روهشم

 رومالا عدب باتكو «مورسلا نجا ni ىف بانكو Ou ىف ريبكلا

 املو ابيرقت Pol ةنس كلوو «كيز ىبأ ىبا خيشلا ,lu حرش باتكو « اهناتدكمو

 ارارم هربق ترزو ةيردنكسالاب رضخالا بابلا لبق هحر نفدو Juste هدلو هيلع ىلص ىفوت

ESضايع "ىضاقلا ناكو هب انعفنو هضرو  beeهترهشو هقلي ملو هزاجاف هراكتسا  mo, 

 رصمب AS ىلول هادها ىذلا كولاملا جارس © ىلع بتك هنا ىكح < بانطالا نع ىنغت

 RS لكلا

 رضدلاو مايالا te ىقبي ىذلا ىدمعاو ىنقي ام نوديي

 EAN وأول Métis !لشنم هضر عمس هنا ئكحو

 دعسب تقرط ةليل ىف دعو ريغ نم ىنأ رمق
 «٠ ّدخب اًدخ ىقناعم ح  ابصلا ىلا حابصلا تاب

 كروو سمح نسم Gate Lens de .نوطاشفو هدو وانعم :

 ر انبذكل انثش ول هيغ بذكلا مظني نسحي ال ادحا نأ Gant !ذه نظيوا لاقف

 Bone هسفنل Ji مث اذه لتم
 - 2 هب و

 .دعسي Alt تفح دعو ريغ CA اكذب رهذ

 2 هد الام 2 وهب

 كيو < IA &-A D) ىف اسم تفتت رو هتلبق

w 

 دعتسمم Joan S) وب لسبب سلسلا َن وم 8 كفن رق

 دجاتسملا حابصلا ىلا ب ورغلا ىم هاف تمتلو

 : نثر تحت LL ىلع 8 قيتعلا ىفشر نم تركشو 0
0-30 5-3 2 2 

  md CS LAS ASادخ تعضوو ىهذ  Lieد

w Oro 2 

Ÿ Dis كسم ىلع ىراجالا ةهيبست فرسع Amd à 

a) 0. ajoute jm. (ة J'ai ajouté le mot (isa I d'après le maruscrit 0. qui porte (sic) وأولل 

 .G. L. RS ( àىهخب. . 5)ه  . ; voyez Ibn-Khallikän , n°. 861 (p.hn)ءاداولل . : Lىقشمدلا

 . JS) B Us g) 0. GA 9e h) . G. L.S.L£säæll. 2( ORىرطاخو» . e) Rزاتمي.

 كنز. رز 0 كرو.
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Où —تح  

 هلوق Le ىنتوطرطلا مظن نمو
 اميعب اليل a رجني حبصلا انس تالكشملاو (Gil ناك

 Luis اجرق لواسحي ىصخ ١ هتّمر ام مار 3 نأ ىريغو
 ble مهايندل 4# موقلاف 2 لجر اي ٠ Sole لمعأف , هلوقو

 ble, où الب piles * of ىم كريسمل رخْذآو

 D aus sde ريل هدول DENT ge بحت ىبنمو
 بصخي 6 نامرلا داوسب بضخي ناكو رصمب 8 ىلعلا ىدمالا * ىف م هلو ةديرضلا

 1 هداوس باضخ ميقاب
 «ز صفع سكعي ىيح صفعلا ىلا س انلا set اي هيف صقعلا طلخا

bal nasىلع وبا تيهشلا ريهشلا  oùىلع  + dev gone Furlوب  LEيقدح  

 ىجابلا نع ةطسقرسب ىورو ةّيسرم نكس ةطسقرس MT نم وهو EE نباب فيعبو نويح
 2 سابع of) نم ةيسنلبب عمسو ايهريغو ليعمسا نب كيحم نب هللا due ديكم ىباو

 هللا «تبع؛ ىباو Gi نودعس نب سيحكم هللا due Lai ىم ةيرملاب عمس .ىرذعلا

 ىقلو als نم محو عل ةنس محملا di ىرشملا ىلا es اسعريغو طبارملا نبأ

 ىلا راض مك امهريغو ئشوطرطلا ركب اسباو ىربطلا ىلع نب ىسحلا هللا :دبع ابا ةكمب

 خبعش ep مساقلا Lu ىناجرجلا سابعلا ابار ئكلاملا m les ابا اهب ىقلف ةرصبلا

 مالسلا due ps ديحم ىلاعملا ىبا نم طساوب عمسف دادغب ىلا رخو مهريغو

 اهب عمسو ةلماك ىنينس سمخ اهب ةماقالا لاطاف Fat ةنس دادغب لخدو هريغو هيما

Pareنورببخ نب  + Amنيسحلا ىبأ نمو دادغب  Luنب  duesرابكلا  

 لحر مت هريغو: ئشاشلا ركب ىبا كنع هقفتو معريغو ىديمكلاو ىبذيزلا 0 أ be مدا

 ىنئارفسالا D رغلا Loto ىسدقملا رصن AT ىبأ نسم افقشمدب عيسف av Kw اهنم

 ميعاربا نب Dai سابعلا ىباو ىعلضلا نسحلا ىبا ىضاقلا نم رصمب عمسو امهريغو

Loiلابكلا هل زاجاو  Jusىف رصم  Lo ie at,ىم ةيردنكسالاب عمسو  Ltمساقلا  

 PRES An or, des ياللا كل يقل, 0 شافلإع
g) ‘Imad-ىسوسرطلاب  ‘Imad-aldinدوميكم. رك  e) Imäad-al-din (a/-Kharida, man. de Paris) 

al-din ajoute .وكبي  #) Telle est la leçon d’’Imäd-aldin ; les manuscrits d'al-Makkari portent 

soufflet. k) L.سكعي نيح صفع < عفصو   ÿ)دامرلا.  ’Imäd-al-dinه) . Di.ىلجحعلا  

 ىفدصلا ر .S ىدفصلا» 2) L. (lux 590 ىلع. ,S (n نوزمبخ» ه) 8: داربطو.
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 Qeë, 6 4. Riu ىم رغص ىف سلدنالا ىلا لصوو امعريغو كيعس نب بيعشو قارولا

 ,ie هيلا نادلبلا ىم سانلا لحرو اهعماجب سانلا ثّدحي دعقو اهنطوتساف ةيسرم

 ناكو هتلقثو هلاجر ءامساو هللعب افراع هقرطو ثيدحلاب Lille ناكو fade مهعامس

ueطبصلا كيج طخلا  Que,اريثك املع ةطخب  au,ناكو  ileتافتصمل  

 Si ميكص اينم بتكو : اهتاورو اهديناساو اهنوتمل اركاذ اهيلع امئاق ثيدحلا

 ىسيع ىبأ فنصم عم نيباتكلا ىلع ايثاق ناكو ju ىف ملسم حيكصو jm ىف

 مث ةيسرمب ىضقتساو الماع املاع اروقو امولح اعضاوتم Lis Mob ناكو ىذهسرتلا

 ىف ركاسع نبا (مساقلا وبا هركذ كقو ,tx ملعلا رشن ىلع لبقاو , يفعأف ىقعتسا

 «ىورو Oui Le هتدافأ ترمتسأو «ىونلا هب ne نأ دعبو لاق ماشلا هلوخدل هخيراش

 نمو «ايأر هيف تنسحو ءايعر هتعسواف «هناوخا بلاطم ىف هتعفشو ٠ Galet كولم هتعفر *

 عم هل ردن «فرعي هب ناك ىذلا هراقو ىلعو ««هدنسي عامسل ءهدصقي لعج نم مهئانبأ

 اغظنمو ,must ارطعم «هسلجم مزال فسوي ىمسي ىتن نأ وهو «هفرظتسي ام 4 مهضعب

 كرابملا ىدانلا كلذ دواع Et وأ غرف اًملو ««دعنم لْغَش وأ «دعطق ضرمل باغ مك «دسبلم

 bath ele paid لاقذ fie db sn» وع

 ne قرا فسر توعد ينحت وتو وس ب ا
 ماقاف .ةيرملا ىلا رف ومالا 22117 pes ةيسرم ءانس مهل ابار هجم كا <(

Lesضعبو سمخ :نس  suتس  Kilamereىفو  Kimىلا هرك ىلع اهءاضق لبق تس  

 سانلا فخا ةيرملاب هماقم لوطبو اهداريا لوطي ةّصق ىف عبس ةنس رخآ ىقخاتسا نأ

aieةعقو تناك ابيلذ اهب  mAاهضح نيم ناك  diهحر ها ةنس اهيف » JE, 

 AE هل لاق هنا رفعج نب ميعاربا ناسا وبا هيقفلا ,Lie oil ضايع ىضاقلا

 كل ركن كمه جسف قاييانودتكريامن نكن زودنا ناوحم نتم .ىأ ركناو ميحصلا

ais؛«ملعأ هللاو دحاو ثيدحب دادغبب ثّدح هنا دحاو ريغ ركذو «ىهتنا  

 ds ىرشملاب Je À .هرعش où GT 9 vi oi مهنمو
Geلك ىف ءارصخلا ىلا   obeمضللو قانعلل ىوشم نينح  

a) Tous les manuscrits portent Fv.. 4) 5. ٠ورواينتها e) Telle est la lecon de B., les autres 

manuscrits portent كولسم (G. stx5,) sx, d) 5. ajoute «ىلع e) 8. .فيطتتسي  f) Les 

man. portent xail. g} Voyez sour. 12, vs, 94, : 
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NN puni قرع opt a Ma Lg: نيس نا 1 كا ذر Lun 
  croate haie peeملاعلا بيسحلا  sulهركذ)

 ماسب نبا  Eat 5ىف ىراجحلاو  (pullامل هنا :قرشملا ىلا متلحر ببسو

 محلا ىف هنذاتساف هنم فاخ داسع نب دكضتعملا ىّلوت  Ruمث رصم ىلا لحرو ع

 ىراضبلا ميحص (باتك هقيرط ىف) عمسو ذكم ىلا , meعجرو سلدنالا لما هذخا

 لضتعملا ملخو ةيليبشا نكسف  Aءىش نم نمو)  Luموي دلتق ناكو هيلع

 ةعيجلا  1١عينر نم تلخ ةليل  esةنس  2, Feنمو  sw sy maiهلوق داهكلا ىلع

 موقلاو وزرلا لج دابعأ  efعقوتي اهلثم نم ةلاح ىلع

posa لوظلل فوصوملاف لاط ناو 22 ةعاس كئغارق نم ىباتك لف 
rat Le ot, كتاعضا Hé 5 7 do ثبأ مل ذأ 

 نم ليلدلا ىجرأ الو ءاهباوبا نم. تويبلا ىتا نم ليبسلا أطخا امو (وهو رتنب هلصوو)

 ريذاحملا ءكنثا نيب لما َبرَلو «اهبابراب رومالا طانأ  endsهراكملا ىط ىف بوبحمو

 «رجعلا كريغ نم ناب دقف اهتصرف زهتناف « جرم  abكنكما كق ناكف 4 اهلصاغم

 هلو «بركلا ىف ماسحلا بحصتسيو «بدجحلا ىف مامغلا He نأ ورغالو رجلا

ere preمكءاج متاهن نأ الكت الف  eلع 5  

£s S 5 

Tux Fi مست cs لطو عقر ضرالا mo ne 

Jus مكيلع افيس اوديغآو dat وزر *دلاف buis 

 ببسبو*  ASىذب  ei osروحذملا ىنزوهلا صفح  herنبأ  oiىف مساقلا

 بحاسص ىيفشان ندب فسوي نيملسملا ربما هيلع ضو < دايع ىب ديتعملا خلود داسف

 برغملا  Ji Lisامك «.هكلم بس, 6 ةكلاس رثنو 2هكلم  iiعضوملا اذه ريغ ىف

 ىم هعجاريلغ ةرم ريغ باتكلا !ذه ىم  mobiىف  Calleسلدنالاب ىتزوهلا ىنب تيبو

 ريبك تيب  MERمهفمو ر  heءاملع , T4رع عيمجعلا هللا مر

a) Cet article se trouve deux fois dans ce livre, et comme la différence qui existe entre les deux 

rédactions n’est pas importante, je n’en ai donné que la première, en plaçant entre des crochets les 

additions de la seconde. 5) 8. G. L. 5: S. uaxx ec) Seconde réd. .رجم d) Prem. 

Fe ls e) Pre. réd. B. G. E: جناجو Oil 7 Au lieu de ce passage la pre- 

mière rédaction ne porte que ceci: ةخلوذ داسف ببس ناك ىذلا وم مساسقلا mi هنبأو 
PA 

 © ره امك At :كضتعملا AS ببسب دايع نب ديتعملا

de 



 دأ

À 

me OU 

 Si RSS نبا et oi EU ET ىيسحلاب 62107 ee oi مهلك
 لزعو اهب LS برعلا ةغلل اظناح ناكو باطخلا ىبأ هيخا نم Gui ناك هءدهركذ

 بترو نيرصقلا نيب اهأشنا ىنلا ةيلماكلا ثيدحلا راد نع باطخلا ابا لماكلا كلملا

ailesوربع ابا هاخأ  Le dis de tréلئلا  AE mue is ohىفدو ةرهاشلاب  

émeتوم ناكو هيخاك مطقملا  Loiةنسب باطخلا ىبأ دعب ورمع  ‘Lez, 

 ة هداهنكشاب فرعيو ةراككلا ىداو MST نم مساق نب ديكم ركب وبا بتاكلا مهنمو

 Les نلوك دوك اهبنو د سلمت ندع ةبطرق sun هب تنن امل ىرشملا ىلا لكتراو

«lle,قارفلا ملأ ىساقو «قارعلا ىف لاجف  be sis ceبيدرغ ماقم اهب ماقأو  

 : لاقو sde هل فصي مل

(geët colوعلا  der Si né Lis vi sتمد  

DRE Lei sue dès ode  alebit ON id cale 

 بدعتو Elie قوس نيب ارتاح انجاح ضرألا ?us لاج

Lies Ed بيب اتيغتسم ais ال Es نسم Les 

 ىلعلا «كيناع ىنيا ىسفن فهل ه . ٠ بّسحلا ىبغ ايو هاعايض و

Sir,حقو  dut Lui nu LÉ Leبترا, كارداو,  

 (PS معط اورد ام موسق نب هندوعأ ام 2 سْحْنَأ Le رابم

 ٌباتغملا كيرطلا هاقلتي Gt Vans اوعيسأ Lite اي
 20 ء )9

obةبرغ نع محل <;  Frبتذلاح اهيدل نينا  

— ie mg Luis Lio Lisb DUR برصلاك.«نئموق نيب ١ 

sauts Le engals disاميف  jaiنم. ىظحل  Se 

wiناوي مكرديخأ  nlمكب  ieاولوقت  O6بنك  

jetنوم لاقف فشمدب  olal 

 بيوغلل ملصت سبيل ىكلو اقيقح ايندلا ةنج فيشمد

 < ىلا 1e مهتبكاصو AS ددع مهل موق اهب

 ىف ىرماعلا CE Le ىدل ةيناذ ةرضحبي لحو plu‘ داب قرشلا عدو هنأ مذ

 .a) Voyez n°.55 4( 0. هدانكساب , هن. هداهكنشاب. ١ ه) BL je 4 G 0. يي 5
ml) SKA. 
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 دعب اهب لانو «ىيحج رطاخب سلدنالا لبقتساو « مالملا هيف ىشخي ال je ةحوبحب .

 لاقو «ىكيزم هيلع سيل ام SLT عولب ىم

 ىنذا تعيس مكو ue ثرصبا مكو 2١ لدهاجام لبق ّنيجلا تيقل دق مكو

Guideامك 2 هيوطخ فرصو ىرهد نم  weنصغلا فطعم ىف ةابكنلا  

 ندع. Cf ىلوخد نع. ىتولس نكلو ee قارف نع ىنولأست الف
 راداو «ناسمؤلا هيلع ئنخا مم ةناعاو“ هللا ةيلس ىباتك لماحو SES Ge ...٠ هلو

 بيحرلا كبانج دعب ىلع 5 dues كقو « ناوهلا سوك ه نم نآلا ىلا اكص امو هيلع

 ونجيرال .He بيبح lb نبأ بانج ميميو «بيصخلا لكم ىسحلا Ji «بيصخلا

NECتناو « ناسل لكب كركش ىف ىنيعتسيو « ناميلس نع بيصن عوجر  © 

 لوالا لاق 5, فلخلا وه ءانثلا ناب ميلع

 نسح اتيدح ىفوكف ةختودحا سانلا ىرأ

 ركذت ةمايقلا ىتح هرابخأو متاح تام دق ريخلا ىف CAS الف JU انأو
 راذعالا هوجو فراع «ناوألا NS فيلكتلا نم م لبيتكي Le ردقب هيلع وهف 4# !ذه عمو

 فقحي ام ءاصيالل ىدهتلا نم ou دعو نايبلا لبق بتعلا ىف su ىذ 7 ريغ

 « هليكم ةغباس هيعن تحرب الو «هلموم met تماد «اجرلا عيمج هيف

4eبهات!  puiتدع " aiيللا هادوبس حبا مح  hpلوو  
 اهيف لوقي ةماقم Les عنص ةيرصملا رايدلا ىلا ةلحر هل ءارضخلا ةريرجلا

(és 1اهنم ككقوربب ةحودو رهث ضورلا تابنج  puiراضنو  , 

 راوس هيف راد BEL عارف 2 م برغم هيف ردبلا io لوقت

 فعسف اًدبا 50 فصنم 3 ناسنا لك ام هرعت ومو
 فصني نم ناوخالا نم ٌبحصأو . رن ةصرق تنكمأ نأ عضت الف *

Le Chi,قولوا رهذلا  Lu the Lis Es,تحل  
 نموملا due «نويفموملا#زيمأ cos Lames نينموملا at نبا *:نارمع ابأ"ىيسلا ىتري هلوقو

a) Ce mot manque dans les man. 6) SES ه) 5.تناكل 2 8.هءذه. €( 8.هلينكيب 
f) GS. tés  g) Les manuserits portent اب + h) G. .انك s) B.G.L. cd) S. 
SARA .ةصرف عيضت الف 4%) Telle est la lecon de 8, ©. L. 0. R.; S, porte ريع ni; voyez 
’Abd-al-wähid .و م 177, 1. 2, 

0 
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 سلدنالاو برغملا كلم Le نبأ

suىلاعملا  LUS ie (Stادضقت ممر عادل بل اوسع  

Loi,فشلا ليخ تحد  svادبزم توملا ىم اركاب ىدعلا لاسو  

 é NU عقنلاب سمشلا هجو ناك ناو 2 افرشم Miele هجوب ثحبش

 ىدتعي توملا ىلع وأ ىعست توملا ىلا 2( 1ذكه فرصت سيل ىدص مثارع

 ةروهشملا ةميوهلا ىف ةيقيرفا RU بحاص ىقرويملا AUS ىترملا نارمع وبا dam ناكو

 نب هللا دبع نب es ىبا كيسلا رعش روكلنملا هجر ديع pi عمجو « 5 ترهاط لح

 heal Lite روكذللا dus ناكر ىلع نب :قوسلاو ىيعر لينا

 ءارعشلا ضعبل Ait املو روكذملا old عببرلا

 ريراسالا جضاو Hi ىف Su LL نيني نكاح

Liesهب تفعض  Lesريماسملاب رطقلا ا ماق  

iiهسفنل  

 رمسلا نيم رمس وأ Gall نم ضيب ١ كرتعم وجلا نيبو ضايرلا نيب
 ne نم + فغز ىف ءاملا ىم البن ' 1 تمر ءامسلا usé اهسوق تونوأ نأ

 رجشلا Las توتعاو eut عردت اهعئالط تبعه St كاذ لجال

 هنع ,ht كلملا كنس نب 4 ديعسلاب هتلحر ىف روكذملا هبر due نبا عمتجاو

 «< برغملاب أورد ةرعش LA ا

 aa نمو se te تل EE CSI. eLit مهتم

 ةديصق ىم بويأ ىب فسوب نييحلا ح الص ناطلسلا ىف

 لد الا subie ىفال ee ue Will US تاكرقسلا توقد
 TM» ىف هل ta Su pi Les LS AE els كلم الو انيق

 1 0-0 où SRE pi ile اد
 نيتدكحملا LUS نم ناك ىسلدنالا بهذملا ىرهاظلا فلخ نب جرف نب ىمحم نبا

 (Ua ©, طم 5. (Les man. portent )8. 6. Le (tag 4 توهلت , ou (S) توهلت, on )0( ثولت:
 :J'ai corrigé d’après ’Abd-al-wahid (p.fff) qui dit expressément ةنيدسم LR ىسوم ىفوتو

Je suppose que notre auteur àىقريملا باحصأ برعلا هان ترهاسط.  (oùةذذس روهش  Lo 
écrit .تاهات  c) Telle, est la leçon d’’Abd-al-wabid (p. 218) ; al-Makkari G.. R. L. Dé,» B, 

 نوصح, . : voyez Ibn-Khallikän , n°. 871. , <)Bحعستاب . d) ©. Lفعر و, 08. فعز»
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 نب هللا due ىبأ ةدم ىف ةياكب ىطوتسا نيلصخملا تابثالا تاقثلا ظافحلا ىمو

 ةغللا 5 ىشوح Lo Las ةغللاب هنامز ST ظفحاأ نم ناكو عمساو اهب ىورو « روسوي

 ER اان دود ie ee ee Din PS IV ا ههنع
 هربغ نود هب رهتشي عونب درغني نأ ملعأ هللاو هدصق ناكو اهلمعتسم je) هظوفحم

 رخآلا قيرطلاب اودرقناو برعملا فيرط Les ثيح ءابدالا نم ريتك 5 عك ابك

 نبا باطخلا وبا ا À, ptit داحاك ديف اوناكل برعملا فيرط اوكلس ولو

 اميف seul بتنك اذأ <, ناكو تالفقم تاقلغم اهلك تابطاخمو ,lu هذ ةيحد

SASيحد نبأ بتكي كلذ ريغ وأ  dit alt re PERلكاربجو  PONT 

 ضرالاو تاومسلا رطاق دنع لوقيو ليئربج ىف ةروكذم ةغل ةرشع ثالث ىلع فيني ام

LAS,عرف  OAبحاص لاق ‘ ماعلا لما ىم هأادع م هب  Sa, &i ieافينصت هل  

 dti اوعفرف Out ىنب ةلود ئف ىرشملا ىلا لكتراو هب سابا 4 ال ثيدحلا لاجر ى

ES PAS x) أورقأ اسلكم هل اورضحو ثيدحلا ءايلع هل اوعمجو هناكم هل lasse 

 داعاف اهّتوتم اولوح ديناساب تيداحا اوركذو مهفتلاو ناقتالاو طبضلا ىلوا ىم هنأ

 ةلوكملا نوتملا  Cesاهنوتم نم هيلع ىه ام ىلع ثيداحالا ركذ مت اهرييغت ىع

 ةياصالا  Lieتيبب شكارمب ملسم باتك ىف تاع نب رمع ىبال قفثا ةياكحلا هذه

 بويا نب لداعلا نب لماكلا ىلا هب بتك ام باطخلا ىبأ رعش نمو ءاهنم ةيلطلا

 مكنم قايد Ces ام'دعب نم ae قراب قو لئاسأ ىل ام

 2er ةمارب الو فيقعلاب ال ٠2 اشخحلاب متناو"ىبلق مكلحمت

RE وأ pt نيكلام اي pue ii ىلع ميقملا Lits 

 اهنمو ةليوط ىهو

 مركم وقو pal كامسلا els is هنم كالمألا هل تعفر
 اضيأ اهنمو

 مكانمو ىفاك Les راح كق  ةيوكح رس مهقلاو ىهنلا ىوذل

a) 5. .رومود Je doute que ce nom soit correct. J'avais pensé d’abord 4 ىبأ هللا دبع وبا 

 , mais comme il était mort quelque temps auparavant, en 524 (voyez Ibn-Khall., n°, 699)ترموثز

il ne peut être question de lui en cet endroit 8) S, (oh ee (ه Bxbes d) 8. .الو 
e) B. G. L. 5, ER lave 



 توفل -—

 منغتو SL هيف زوفتو

 مظعم كولملا ىف كردقف اردق

 LS ce ès Ali ناو

 عبارملا كلت ضرالا .موجان ناكل

 ,ho ait ns علا

 عقاوم ىبيش ge نم اهل حواي

  Deiكدأرم  Cuرفظم ترس ١

 هموصت ديعسلا رهشلا كنهيلو
 هدق ةليلك ايندلا ىف تنالف

 ىوللاب عراجألل ىقوش ة نجكيفو
 ممكنا pit نايول جيشا

 اهنأ ولو اهل امايأ هللا ىعر

A Ÿ LAسمر 15  Labo, 

 مظنلا نمخ مظنو رتنب ةافاكم ناطلسلا هباجاف

 ىتلا تايبالا ىلع mit فقو ديحلا ىلو“هلل sut رتنلا نمو coul ةلمج ىف

 ليلخلا مظني وأ ءارد رحبلا .فذقي نا عيدبلا نم سيلو .«اعرد ,Lio ءاهرعش ىسح

JG «hiىلاعت هللاف «اهيف هّمعدوأ امي قيفتساو ءاهيناعم ىف هزنتأل ةقرولا ثذختا  
 باطخلا وبا ظفاحلا هباجاف «مالسلاو «هتيعدا Alle, GG fs نم Lula ال

 Es نوفجال ماويق تيضافف

 ةلببعق نم dei تايبالأ نع

 عجاوس نوصغلا ىف جاوش ىنتحاش

 « لاق نأ ىلا لزغتلا نم اهيف رثتكاو*

de Hoiعغادي ىنع ميضال نم  

 عباصالا لابكلاب هيلا ريشت

0 CA ss 

 عئانسلا es lie . ىف كئولق من
 عماجلا كولملا ٠ هيف تعبج 15
 عياذ رشنلل بيطلا اهأاذيش رشنف
 عنابم ءاعنبص ضرأ نم ل ميتا

ui5 نوللا رغصا اهنم  

8) S nelle. 
le man. 0. ces mots se trouvent immédiatement après ةحيصق ىم Aoû. 

du man. 0.: B.G.L.S. a .فرع Ode. 7) 6. «اهباتع. #( 8. 0.5. رعولا 
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 اهنيبو ىنيب هاضرأ مكاح الو

 ىذلا كليلاو فاصوالا لماكلا وه

 ىرولا ىف ةييركلا هيدايا ضيبو
 امه امه ناذللا هاموي هامويو

 ابصلا ترم م اهب #Lé ةضور امف

 Léa Sn 6 PO OX ee دعا

 po بوتلا رضخا اهنم كقارف

dans le vers suivant.ٍدارم  Le sujet de ce verbe est le motة)  

d) Telle est la lecon 

 اهنمو

c) Dans 



 gels ملفملا رغتلاك ضصيباو

 عياستو عيدبلا ىَشو نم عئادب
 عئاض كدنع ءاجرالا تجرات

listeعسأو ةطيسبلا ميسف  

 عفاد قفالا ىف St ناكم فيوذ

lisعراسصيبور هلو ]بير بج  

 دل اة تك

5 

 (Fa ىذلا ىحدم عيبتونت نم نسحاب

 هد ىذلا ىوكش رشن ىم عئاض امو

 ىل ناكل كادن ىنديقي مل ولو

ax «sole St ىل ىذلا تنىناذ 

 Lies ىدلا ةءببودحد a دبعلت تبقي

ETESليكام تاني ءارضولا  

 اكلام كلامملا كنم تمدع الو

 عباتتتملا RAI مالسلا هيلع

 عساش وه Le لامآلل برقي

 عجاوه تاقداحلا نويع كنعو اظقي تامهملل نويع كنمو

 ىوبنلا LA SU عامسب Lorie ناح Ai MI كىلملا ةمجرت ىف ىزيرقملا لاقو

 نيرصقلا نيب ةيلماكلا تيدحلا ند هل انبو ةيحد نبأ باطخلا وبا mie مدقتو

 هسفنل ىليهسلا مساقلا وبا ىندشنا ةيحد نبا باطخلا وبا لاقو « ىهتنا ةرهاقلاب

 هاطعأ) الا اهب هللا لاس ام هنأ ركذو

 عمسيو ريمضلا ىف ام ىري ىم اب

 اهلك And ىجري ىم اي

 نك ٍلوق ىف <« هقزر نئازخ نم اب
Laةليسو كيلا ىرقف ىوس ىل  

 ةليح ىككبابل Les ىوس ىل La ه

 PAT يفتهاو وعدا ىذلا نمو

 ايصاع 5 طّتقي نأ كدوجل اشاح

 su نسم Sa نسع لملم

 عقوتي ام لكل del تنا

 عرفملاو ىكتشملا هيلا ىم اي

 عمجا Sie ريخلا ob ىنمأ

 عفدا ىرقف كيلا راقتقألابو

 | er باب ىأف ثددر نلف

 عمي كريقف نع كلضف ناك نأ

 Emi بهاوملاو لزجا لضفلا

 cali لاكلاو دارحكذ نع ضرعأو

 ةبابص ىم هناريج ىلا ىل اهو
2w 57 0 

SES pme Ge ىسفن ET 
o > Li CC w = 

 ناقندعم نافرح 0 فرح نأ هلدصوب تعمط الي باج امل كلو

 د 0 ةكلط, 2( 5. طبقت



o1 

EMI تك 

 ةعامج هيف Aie « مطقملا جفسب نمفدو ةرهاقلاب D AP ني لوالا عمر ١ ءاتالتلا خليل

Luنبأ هركذ  LEلكلا هردقو'  Luريعمو برغملاب <, ىور دقو هوركذ  pl, 

 نم سلدنالاب pou ثيدكلا بلط ىف كلذ لكو مجاعلا قارعو ناسارخو قارعلاو

 ناهيصابو ىزوجلا نبا LA ىبا نم دادغيبو + ريبك عمج ىف نوقرز نباو لاوكشب نبأ

 نب 4 دعس al) نم روباسينبو هريبغ نمو ىناوبطلا ماعم ىنالديصلا Se ىبأ ىم

 ناكو Obs تذدحو لوصالاو (sie لصحو ىسوطلا دكيوملاو ىواوغلا ند روصنمو رافصلا

 sb ble هب فلعتي امو ثيدحلا ملعل انقتم ءالضفلا ريهاشمو ءاملعلا نايعا نم

 ىف ريونتلا er اهنم ادج ةديقم ةربتك ابنك فئنصو اهراعشأو Dai مايأو خغللاو

 امل ناسارخ ىلا هجوتم وهو 4.8 ةنس لبرأ ىلا همودق ue هفنص رينملا Pull كلوم

 En رهش ىف ىوينلا كلوملا لمعي اينتعم © ىربكخوك ىيدلا رفظم Jui كلم ىأر

 تاياآلاو روهشلاو مايالا Mas ىف روهشملا مّلَعلا Lost فنصو رانيد فلاب هزاجاف

 ىف نيبملا' مالعالا باتكو سابعلا ىنب ie Let ئف ساوبنلا باتكو معلم ىبنلا

 Si sit ىف ىفوتو ©« 580 وأ « ةئس ةذعقلا ىذ ىف ةيحد نبا باطخلا وبا كلو

 ةريسل كلذ نع فرص مث نيترم ةيناد هلوصاأ ىلب élus ىلوو «نيفص لعا نيب ةلضافملا
 ةعامج نع Gall بتكو Je مث ها ةنس سنوتب ثّدحو Lara لحرف هيلع تيع

 Jus ةرهاقلا ,sauf لماكلا هدلول لداعلا م هيداقساف رصم ىلا داعو روباسينو ناهبصاب

 ناكو اميظع الابقا هيلع لبقاو لماكلا دنع هتوطح تداز مق ةضيرع LAS كلذب

 « موقي نيح سادملا هل ىوسي ناك ىتح هب كربتيو ريخلا هيف لقتعيو ةمرتكيو هيطعي

 «سلدنالا de ةروهشمه ةيسنلبو هريغو ناكلخ ent لاق امك ىسنلب وهو

 قريشملا ىلا ,de ىسلدنالا ظفاحلا غابدلا ىب لهس نب مساقلا نب فلخ مهنمو

 عمسو DO ىف ءاينشاو ةبعشو كلام ثيدح ثّدح لاجرلاب افراع Les ile ناكو

 ةعامجو فيشر نب ىسحلاو لضفلا نب ملسمو ىدادغبلا درولا نبأ ىسحلا Li رصمب

a) Ibn-Khallikan (n°. 508) (هع, م S. 4H. oc) S. PRE d) B. لكيعس e) Telle est 

la leçon de G. L.; S. porte .ىريكود Abou'lfda (Ænnales , IV, 272, 1. 9) le nomme LS) ويبكوك : 

f) S, x نذاتساف ١ 
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E. ON = 

 HAS ريكب نم ةكمبو كشار نبا نوميملا Life بقعلا ىبا .نب ىلع فشمدب عيسو

 ديحمو PLAIT نب ىبيكي نب dust ىم ةبطرقبو ES ىعارخلا ىسحكلا ىباو

 Cal ظذس ىفقوتو ةييواعم نبأ

 امهالوأ نيترم قرشملا ىلا لحر ىبطرقلا بستكملا عقربملاب فرعيو ىبلكلا شربالا ةيرذ

MP Giنبا وهو 3  PFعمسو ةنس  Liىبارعالا نبا كيعس  cui,ركب اباو ٠ ىئدرولا  

 هنأ . ريظنش نبا لاقو ىوارعزلا رفعج وبأو  ريظنش نبا فحسأا وبا هنع ىورو ىرجالا

 را « دنع 12 هللا همحر lee VI وكذ ىف ىفوت

 ىليبشالا dell ىبا نب el dus نب ةيما تلصلا وبا ;aile ءالضف فباس مهنمو

 ,ne an a lea M ريغ ىلا لاقي

 بحاسص ههجو ناكو بتكلا ةنازرخ ىف اسوبكم رصم ىف نورشعو نييجاهنصلا

 ىف يرخذف ami ةنارخ ىف ةدملا كلن لوط اهب cum رصم كلم ' ىلا ةيدهملا

 agi فيلاوت كلذ ىف هلو ىيحلتلاو بطلاو ةفسافلا همولع ىتماو اماما ملعلا نونف

 لاق ةيقيرفالا ىناغالا ىكل ىذلا وهو ميكحلا  بيدالاب ىنكي ناكو هنفرعمو هاضفب

 ىلع ةقيدحلا باتك هلو ةديرخألا ىف دانعلا هركذو نآلا ىلا بَسنُت nl) dy نبا
 ةنسلا Meme ليقو ةيدهملاب هاء ةنس ليقو هل. Riu ىفوتو ىبلاعتلل رهدلا Rats بولسا

 لصاو همسأ ىميف هلو ءاهب نفذو ه اهدعب

Abd, RAS wlu ele Leماكس ورب  ess pers 
Mantes > Saltم ءرلا ىرجه* لوط نم ىنئاكو  

 هعثادب نم وهو هلوقو

 ١ 0 يااطا كاي وجت لقت لوا. طق هدفا: كانبأا تقيس is ل

 Leslie لبق ءاقرولا à فطقطتو * هرامثتا نكي ملو بيصقلا ىَسْكَي
ds,لضفالا . ىف  

 ابوعك poli ىلع ÿ ىامولا 5 2٠ ىغولا حهش اذا 5 انق ee ئدزت

a) 5: ape b) B. Re c) B. G. L. «درولا 2) B. * bit, G, زيظنش و S. وج Dr. 

e) Voyez Ibn-Khallikän, n°.103. f) S. cal. g)S. عر S.Sw. Je dois avouer que le 

sens de ce vers ne m'est pas clair.  %) B. Lies. 2) Les man. portent = j) B. حيوا 



Or) =هن  

 ابوكنتتو ةفاسضق Bali Ke ىدتغاف رجاوهلا D هتحول ىق

Lt LAمهتاطشإ ه  blankابيلق .ناعطلاب بلق لك ئف  

ssانقلا رمس هكتطعا ىذلا ىطعت  Hautابولسم ابلاس ودغتف  

 ابيرغ بيرغلا ىف كعينص لعجأف هنايبو هناكم بيرغلا ,Lit اهو

 هقيربا نم ساكلا ىف هكام ام CUS als ë dé فيهفعمو علو

 هقدر نم "اهمعطو هيتنجو نم Lait, aile نم اهلاعفف

 هلوق ىف هنع رصقو ٠ سويح نبأ نم هذخأ

 هقيربا ces (Salt هشاك à hi ظحلب ىنغي فهفهمو

 :فيرو هيقنجوو aile ىف Lili ةاعينرنوا وبلا وك

 نسحم كمسأ ىنمبف chat ىبالو

LE2 ىسُملا ملاظلا  Lune puisمهل ام  lle)انسحم كوّمسف ب وصلا  
 ءارمج js سبال ىف هلو

 si رطظنعمو بيكاع ىأوسم ىف سراوغلا وبأ ىعسي لبقأ

 قرشلا هذخ نول cam لق بجاع ةيرمرق ىف لبقأ

Lits :هلايج  ne:ىف الدو ذأ .اهنود نم  us 

 فقشلا نم ةعطق مهب تراث رمق هقوق نم و رصف ومع

 هلت re ضرالا هذه 2نعاطتسأ M وكلا ليقت ىف هلو

 لقا ٌلايجلا فلتي ام mie 2ىسبلقبو Lo Ke هاعرا انآ ١

it 55 نعل NE A نعش mere 

 رصع ىف امهو ىقرويملا ياحلا نب رفعج ىنسحلا ىبا لوق نم هذخأ .7

un Dogs هتاكرح so ىلع تيمع بحاص نئل 

 = رمالاب  sutنقيت اذاف . ' امقوت  selsهئونط

Mes تنذاو 20,5 بيشلاك هب 0 ىلع هاوقأل ى 
  00 ni (oseهتوم لبق همظن امم ةربق ىلع بتكي نأ روكذملا

Coins 5) GE, ie كيفلا jo L eur 
- 

a) G. (ىتفلا. ة Ibn-Khall, 1. 1. .تحرش c) 8. ©. L. - سو بصح و) 2 le 0000 

au mot ساح , et Ibn-Khall., no. 684, à) L. R. 9, 



= Or = 

JS van est Los dole QI fluo (Lai Ni 5 Le the, 

 اهدنع هاقلا فيك ىرعش تيل ايف ١ ريتك بونذلاو ليلق ىدازو

 us gas Slis is GAS (ais Lis كأ ناف

pi pe ut 5 0تعا  po pee ps mesزوروا  
 A قيبلاعلا Je wok LÉ بارت ue Lui ناك اذا اضيا هلو

 براوغلاو QU مش ىلع dis le سيعلا لسا نا ىل كب الو

 بنشالا 0,4 هيسيم مثل نع ( ىنثنا مت ,nt راذعلا بد لاقو

 برقعلل لتاق مس فيرلاف ni ىف Got Gé نا ور ال
 «برجم وهو برقعلا لتقي هنأ ناسنالا فير ضاوخ نم هنأ اوركذ دقو

 برع نمو مجاع نم كيلا تتش نم AA ىنعدت ال لاقو

 LS نم كلذب لسو عادولا مي اهنوفج عينص نع ىنلاست ال لاقو

 اكسقنب قيقشلا هب vue ىتح ١ هتيثلل اهذخ كلما تنك ول

 Labs نأ sol so تعنمو (le eue عما تنك وأ

RE PPT CR PE PAT DRE 

 كولومب âge لاقو

 GX ىرشبو ساسبلا مهجات ههجو ىلع دهملا ىف حولي

 ادقرف RAS نأ اشبلي مل  اعبجاتسا اذا ردبلاو سمشلاو

 ىدغلا DS بطخ Le ناو AS « ss ىتح هل قباف

 ؛ ىلوأ هكرتو هعابس 6 نم رّيطتي رعشلا لقثأ ىم ريخالا تيبلا اذهر كيعس نبا لاق
 west ىف لاقو

 # ىداكلاو حالنلاو ٠ نونلاو Cul de !اذو ضور اذو ريدغ اذف

 دادغي ليخد هنأو MAT ىف ىناسعمسلا هركذو ةديرخلا ىف ىناهبصالا دايعلا دركذ

BRAY Cr" ري oi خدمي دود 8 
 رز

 ه) 6. آس 8.0. Si Won JS sit) 8 0. ىراجلاو. ه) 8. هان.



= OMR 

As, ce À Lo | sf ut he 5 mel Li 
di ميرك دج 5 ىل كاذ ىبا 2 ةوشر رعشلا نع ىغبي نمي تسلف 

» Nil) فولالاب mike di LH St اهميدت موق نم ut 

4. Li قرشملا ىلا de, ةريخذلا لاجر نم ىرايتملا رماع وبأ ىرقملا هيقفلا مهنمو 

 رئاسو ضورعلا ىف هباتك ىجابيدلا رقعج ىبا ىلع  MSةيبرعلا ىف ناوريقلا خيش ىقلو

prie حل Duels هيدي نيب ناك هنأ هسفن نع وبخأو ىرصحلا اهيبيداو ه زاوقلا ىبأ 

 ةءاحسي ىناجكتلا رفعج وبدأ هب رمش  Miهل  Lois, Lensبلغ كلذ وهو هيدي نب

JU هيلع مونلا 

١ sl رهوج وهف هبيبح فيط“ راصبا !دديعتم "ابتان اب 

sos لقت مل نأ ةرهظ ىنبكرأ 7 هبوقتم ىف بيطلا 9 

ass بتكف ىناجتلل اهنأ ملع Lois LE 

5 Sa .مل ولا molle Le تود ©, se يحضر لال ل 

ds ووين اعماق عيل ازال M ne سس وسع 
 زابخ ىف ىمورلا نبال هنقلح ىف اموي كشناو

 ةقاقرلا وحدتي 2 هب تررم ا!زايخ سنا مل سنا مل  ésرصبلاب ممللا

 نيبو 2 ةرك هفك ىف اهتيور نيب ام , Lesرمقلاك ءاروق +
5 

 رجحلاب هيف aa) هاملا bo ىف ةرثاد PAS ام رادقمب الا
LEلاقف اذه ةدايولا ىلع ردقي ال هذا # هنذمالت ضعب  

 se هنم ترصبا ام Me oh نمو ١ اهتيورب اباجعا طرضي داكف

 لاقف هع RS M سلا سل

 «ىرط wie وا كم Due  مكبحعي سيل اذه Ge ناك نا
 4 رعشلا TN ع تي[ اح حب وا يطل ويم ا

 نيدلا لامج ريمالا سلجيب Die SOU ىف هب تعيتجا كيعس نبا لاق «عيتشوتلاو

 هرعش, Ge SOU ناغسرامب لوف( عققوتؤيوربع نينو ةكيلجر يد مروفعت لرب بوم ei ىبأ

d) G. L. 5. ajoutent”9 ة5.راوقلا»  L. uwه) لم. ىنأ سوش اياو 5. ىنا سهشا. ة)  

Voyez Orientalia, par Weïers elc., II, 251.رومعيز  e) B.S,اما.  



OTد  

Cut vale a ou, Ÿ oil يبشر als QI Li 

 هبيجا كاذ دعبو:بارغلا وعدي ١> باثذ كأذ دعب ىوعتو لمج

 نكل هما هذي نبدذكت ل  Lisباوجو ةأدب <

 لامج ظفاحلا ثدحملا مامالا مهنمو  GXركب وبا  Dasىسوم نب فسوي نب

 نم وهو < ىدسم ن هبا فورعملا ىسلدنالا  ke SIنيروهشملا  EEاق « برغملاو

 < نوجا وبدأ اهييداو سلددنالا سير ىندشنا : Mnىطانرغلا ىذز رالأ كلام نب

  Lim RMةظطانرغب هر ادب لاوش ىف كسب

  vaisكلو اذ ناك وا كلب اذ ناك نم 20 ىلا دا و ناقعلا

AT ىلا نكسي ملو ناكم ىفكس هنيه ضرت مل نم سفنلا نكاسلاو 

(ul ىدزالا ةللا dus نب حوف نب MS هللا دبع وبا ظناحلا مامالا مهنمو 

 منجل سد  Esةبطرقب هوبا كلو ىسلدنالا  heلبق سلدنالاب ةديلب ةريزجلاب وه

  Frعامسلل فتكلا ىلع ليكي ناكو  Le À Fo Ruمساقلا ىبأ هيقفلا نم-عمس ام

  5 puiهقفتو هيلع أرقو ىدز ىبا نبا ىقل دق ناكو هيلع أرقي نم مصنا تنكو لاق

 ىورود  RASةنودملا رصتخامو هتلاسر «,<  Eye) a PASS FÉA KR heاهب  oil 55بأ

 هتافنصم هيلع , HSذ-خالا نم  miaهتيحصب رهشو  Losنكي مل هنا الا هبهذم ىلع

 داع مث دادغب نم po دعب Be طسأاوب PL ىناجانزولا نم ةكمب عمسو هتاغةصم

 فئصو نونغلا رثاسو بدالاو تيدحلا نم اريتك اهب بنكو اهنطوتساو .دادغب ىلأ

 ركب وسبا هنع ىورو هريغلو بيطخال As يرخو داون فقّلعو ةريثك :تافتصم

 هتفرعمو هظفح ىف نيملسملا ةمثا نم اماما ناكو الوكام ىباو هنافنصم رثكأ بيطخلا

 ظراوغو ه«سفن 915 هلبنو ali ىف ىديمحلا هللا ue ىبا لتم ىانيع sil ذخيتالا

 ثيدحلا ملع ىف اماما ةقث ,Le ناكو هلهأ ىف ln ملعلا مشن ىلع هصرحو هملع

 ثيدحلا باحدصأ بهذم ىلع لوسمالا ملع = List ae هنوتم خفرعمو 'ءالعو

 «) Lisez اة عملا ة) .B غبصالا,

4 

 4 هد



tn. OTd 

 ءاماع رابخأ ىف سبتتقملا فول باتك هفيناصت نمو € ةيبرعلاو بدالا ملع ىف اركابتم

 باتكو «نامبالا لها نم نامالا Gest نم باتكو مالسالا ,ut Ge «سلدنالا

 Dur « ليستلا ملع ىلا ليبسلا ليهست باتكو «كولبلا ظعو ىف كوبسملا بهذلا

 رابخالاو صوصنلا نم ءاج ام باتكو ,li» تابناكملا ىف ءءاقدصالا تابطاخم

 تاغّتضملا 3 كلذ ريغو ةقداصلا ىنامالا باتكو «ةميبنلا باتكو «راجلا bis ىف

 نيب ع عمكالا كاك هتافتصم روهشم ىمو « هب Dai ds ءام ةناجأ ىف سلكايو وكلا

 تناك ام دعب ةقرومم قوط هنا هع DU بهسملا ىف ىراجحلا هركذو نىيكيحصلا

beارضف اهل كرتو ناشلا اذه نم  GSةمثا ءابلع نم وهو نادلبلا ضاوخ هب  

SAS STمزالو  Das Li.سلدنالا ىف مرح نبأ  siteدادغب ىلا لحرو هنم  Les 

Caliهلوق هرعش نمو «ةوذجلا باتك  

cuil ie cool caliاهشحوب : Ÿ Les unاعّلوم ةبابضلا ىق  

 اعضوم ضرالا ىف تيّيخ مك a صحا ملو Us ىم هتقنار مك صحا ملف

 افرسعم ىسفأوأ نأ نسم ىف لب الق ابرغمو Gé ضرالا بوج كعب نمو

 ds. Moro ere MEL, asso سالو داكن <, لاقو

 لاح حالصا وأ ملعلا فخال هلا سانتلا ءاقل نسم للقاف

 , انربخا الركام ىبأ لاق « دحر Fan ةنس دادغبب ىفوتو ةلصلا ىف لاوكشب نبأ هركذو

 ىف هلقم ji مل LEUR لضفللو ماعلا ST نم ومو ىديبحلا هللا دبع وبأ انقيدص

 هنقحي نأ ءاسورلا ستار نب رفظم ىصرأ ناكو ملعلاب هلغانشتو هعروو oh ةنفع

 ةدم تنتاك املذ ة زوبأ باب اذ يقم ىف ESC هتببصو فلاخف ىفاحلا وشب ربق دنع

 باب ةربقم ىلا Fi ةنس رفص ىف لقنف هتفلاخم ىلع هبتاعي هاك مونلا ىف رفظم ها

 بيطلا ,msi هنم موفت ايرط هندبو اديدج af ناكو ji ربق de نفذوا برح

 Eure CT sale لخد نمل لاق ,<Fa) xa5lie os x ملعلا 9! ىلع xaxS فقوو

Haتيدعت  ARSمل عضوم ىلا نى  «exil ns dis > 5 bisرعش ىسهو  

 هلوق اضيأ ىديبحلا

Dee &) C'est d’après Ibn-Khallikän (n°. 627) que j'aiىصخحأ  a) Les manuscrits portent 

ou Do eزوبلا  corrigé la lecon des manuscrits qui portent 

Tom. I. 68 



ju 1 ESدل  

 قوقحلا ils هللا ىوقتو ١ فيرط Le لضفا doi قيرط
 فيرطلا تاينب عدو كنعي ١ هنعتساو كفكي هللاب فئف

 , iiiهيلع عيبجلا  Moses NNنيب فح نع وهف 1

“ca نيع ىلع اهنم نكت اهذ-خو ىذه نع dv La عدف 
= 

 ce cl dus pes dut قفز ىشيرشلا due سابعلا ىبا ؛ لامكلا مهنمو

 اللاب قولا ىليحلا aie لدور Visé JO! ce comaill cuil due ىب Loue نبأ

 ًارفاو معريغو M نبا نيسحلا ىباو نوقرز où هللا due ىباو رصزا نب ركب ىباو
 هلو 'باجوال لمجلاو ىسافلل let مرش اهنم اهيف رشح Les ot فيلاوت هلو ةيبرعلا

 لاق « ىلاقلا ىلع Lot poli رصتخاو برعلا Ales ريهاشم عمجو فيلاوت ضورعلا ىف

 PR ds nos meute fi Lies Joshua LENS يبا
 زاجاو هضعب هيلع تعمسف GE هحرش هيلع ًارقي كاذذا وهو 41 Riu ىف ةيليبشأ

 ةيسره نم همدقم EL هتيقل مت انباحصأ sie ذخاو ,aile هتياور عم هرئاس ىل

 ماشلا ىلا قوشتي رصمب وهو همظن عيدب نمو «ىهتنا

 رعتسي ىنوشلا Lu ىبلق ناف à َرْبَخ مكوحن نم له ماشلا ةريجاي

 ا عويس قيم هد ةانبم ss هللاو الن مكنع ثدعب

 رطفنت Léo تداك مكبرقب 2 كتّضمو تأن Lits تركذن اذا

ENT حسيب ais عبي Rs درا كاضام Les Lots mu is 

 ,oeil فقيفصتلاب برطت Pull 2 ةصقار ناصغالاو Ati قرولاو ه

+ et sie لئزدعل اليخ me »خيل  Cuilu وعلا Este 5 جفسلاو * 

 ضيا! سغأ ets Jus ب. Sages ب حفس فس اسي كاقس

 ال ام DST نم ريبكلا ىفو ريغصو طسوو Pr ىريرتكلا تاماقمل ,Loi ke هلو

ieتاماقم يرش هذا ركذ ام دنع رابالا نبا لاقو «ماشلاب ابجعم دحر ناكو دل  

 ىهتنا ةرصتخملا اهارغصو ةيوغللا اهاطسوو ةيبدالا اهاربك يسن GLS ىف ىريركلا

 SAUT me, 411 Gin PT شيرشب ىفوذو

a) L. لابذ où لايت 5.)2( Ju. 0) 8. 5. ىيرينلاب , 8. ىيبريبلابر voyez Yakout )1/067.- 
tarik) sv Dis co) 5. .رتولاو. 24) جفسلاو رهف او 



es, HN 1e 

 وكنلاو ثيدحلاو ميركلا نارقلا مولعو Et ىف نيرخانملا ةمثالا et ىيدلا ءايضب

 ناوفنع ىف سلدنالا ىم ,de هنا « ناكلخ نبا سمشلا ىضاقلا JE «كلذ ريغو ةغللاو

 ىرزاولا ميعاربا ىب Den ىب dust هللا دبع Li ةيردنكسالاب عمسف رصم مدقو هبايش

 ىب et رهاط Lt :ئرصملا ىندملا .مساقلا ds ىيحي نب ire ىداص ايبا رصمبو

 مدركلا Ha Les 5, oi ةنس دآدغب لخدو مهريغو ىفلسلاب 27 ىناهبصالا دمحم

Safiدنحملا سبا  euros coll Ga Le or all dueعيبشلا  Si 
 ركب ىبا ىلع ثيدحلا ًارقو هيوبيس باتك اهنم ةريتك ابنتك هيلع عمسو طايخلا روصنم

 TRE RE UN EL) Ve ا
 اليبن Lé lue ةقتناكو .ةنيكسو di mue Les Lo Lie مهريغو 0 زعلا ىبأو

 ىلا اهنم لحرو لصوملا ىطوتساو Ba فشمدب ماقا jouée ريخلا ريتك Ses ليلق

 ىناعيسلا نبأ. ظناحلا هركذو رصعلا كلذ عويش هنع ,DE لصوملا ىلا داع مث ناهبصأ

 ىزاولا هللا due Lai ةذيشم mie عمسو فشمدب هب عيتجا هنا لاقو Ji باتك ىف

 ىف Cote ةيطرق ةنيدبب 00 tu ثحلو LE me ىع هلاسو ءارجا هيلع بختناو

 وبا* نيدلا de ىضاقلا انخيش ناكو مصا لوالاو 00 ةنس هدلوم نأ Li ضعب

 ىلاعت هحر بلح ىضاق cé نباب فورعملا Qui نب عفار نب فسي ٠ ىنساحملا

peاهنا انكلترا سيلعلا كور  op Ces de dété jouitالجن  
 هذخايف فوفلم ءىشب خيشلا ىلا هدي des مق مئاق وهو ههيلع plus موي لك هيلا ىناب

 / انملعف كلذ انيققت مت بهذيو لجرلا كلذ هكرتيو وه ام ملعن الو هدي نم خيشلا

 اهطمسي Jai كلذ هل اهعاتبي موي لك ىف م خيشلل puit تناك ةطومسم ةجاجد اهنا

asus |لخد !ذاو  patلثالد 5 باتك ىف ركذو هديب اهخيط ىلوت هلونم ىلا  

 ىبطرقلا ركب وبا ميشلا ناكو ot ةنس اهرخآ ةنس ١! هيلع ةءارقلا مزال هنا ماكحالا

 ىطساولا بنئاكلا at ىبا ىلا me دشني ام Luis روكذملا

a) Voyez Ibn-Khallikan, .طك 806. 2) Ibn-Khallikan .زاويلا <) Ibn-Khallikan ajoute ىسب 

 - . 4( Ibn-Khallikän ajoute 3449. €) Ces mots manquent dans les manuserits d’alسداح.

Makkarï.  f) Al-Makkari .اناقن  g) Ibn-Khallikan el مسرب k) Ibn-Khallikan x 

١ À va ىذلا 
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RER 6: 

M TA = 

 ناوكسلاو .كرحنلا» ناببسل نوكي Le هاضقلا مَلَق ىرج

 RE en Me Ce قوما
Eu du ue PE bass,00  

neراصتخا ضعبب  » 

 ديكحم هللا كيع وبأ a ue تح Ce دقعلا 8 ve ءادفح نم

 3 00 0 0 ة كرملا ىنب دعما تيحطصا dau she :ىلع نبا
 ىلع نينو Li حالف. قرغلا ىلع انيقشاو رحبلا انيلع.ياغ اهنم Lys امل ةيردنكسالا
 ا dést نا, تبادل Jui ui 45 امعيظو متيوجا Lu ةيزونكسالازانم :لاحلا هذه
 ed تلقف معن لاقف اهيف نحن ىتلا لاحلا هذه لثم Qi هل ثلقف اًنيش رانملا
 اهيدب لمع 5 قوطاف

 ىدَحلا نم دعب ىلع هيلا سس ١ دكاردب سكتش Lilo ردوندلل

ZA eyeممش هنينرع ىف فنالا  es Eh aile 5 زاد ٠١ GE 
 قرغلا نم ىشخي 9 ليخلا Voir لجر Late + L وملا رسكيب

 ,Cite .اهنم ميطصم نيب Le نفس ئلع درو نم رهدلا وبي ال

 Shuss ot pe pal pa, ie (9h sui [كتشتنلل م
 Xbtef لب هل هينتيلف !ذه هتظاو هبر due نبا هللا دبع Lai بتاكلا ةمجرت تمدقتو

 , «ملعا ,al ةريغ ال وه هنأ

 روهشم مهتيب ىلعملا ىدقلا ىف لاق «ىبطرقلا رافصلا نب دمحم هللا due وبا مهنمو

 اظفاح اذه هللا دبع وبا ,Lai «هبترملا ولعو هاجالاو ملعلا ىف ثراوتي dis مل « هبطرقب

 اذا هنكلو ؛هقلضلا هوشم ادعقم ىمعا ناك هنأ عم «باسحلا de ىف امامأ « بادالل

 تدغ ىتح «هلاكلا كات ىلع lu هذا aile نمو re hais 1 ملع قطن

 ai الا ءءارضات اضورو « ارخاز اركب تيارف سنوت ةرضحب هب تعمتجا «هلاه مل دادغب

 اعماج «دهدشنا ام ئلا تفتلي الو «هّدروا ام ىلابي ال «هليذ: بحاسو «ليل بطاح*+

 سدذوتو سافو شكارهب Qt  ىرقي ناكو «ثرلاو ' نيتملل اظفاخ ,Cut نيمسلا نيب

a) (1طم-اكطهلاناعقص روبع ىف. 3) 5. ىمورقلا. ه Voyez sur celte phrase le Commentaire sur 

Hariri, par M, de Sacy, 2e éd, p. v. 
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3 OR 

 رصنتسملا half Gal ىف « ىنازافلا كيز وبا لاق امل هنا هناياكح روهشم نمو «اهريغو

 لاق مك ةديصقب هكا 5 برعلل نابوسنم * ete pt 2 اسهعاطم ىتلا هتديصق

 ناوالا كلذ .ىف هعزان ىذلا رصانلا نب ىيحكي هيخا نبأ ىفو هيف

 بطعلا ةيسق ىف GS pdf 2 بسن وذ روصنملا ىف كعزاني راق

eeيلا بوكا مهما  Ge ETالب  nieبديل  
 AE ا on ىلع ٠ صرحف ىلعلا Lit تغليف ةديصقلا نان

 : هلوق درعش نمو 4

 راوطإب نيالا لوبمكسا ايبا ىنط ءاوس سانلا :بسحت ال

a زانلا Lio ضعبو ا اهضعب ىف راجحالا aus 

  Lelb L soisانماظ طخاسلا ىف 5 ىعولض ىف ابثاغو .ىنوفج ىف

- 

 عوجوأا » SL BRAS اعاطقنأ ae وذ اآذأ ىعوضخ تيحر امو

exilد راصتخاب  

 4 ركب ىبا SL نبأ ورمع Le à فرشملا ى د كيمكام نانجكلا ىبأ ديلولا وبدأ مهف ماو

 اوتراوذ Juan ىبا لاق € ىبطاشلا ىنانكلا نانجلا نبا ىلغلا ىبا ليلجلا ملاعلا نبأ

 ىف هب دكحت كفو «مهرعشا كيلولا وباو «هبقاتلا موجنلا اهدسحت بتارم « هبطاشب

 «نييوكنلا ةيثأ ىف رّكصتمو “ىيدلا رخفب كانه فورعم وهو « مهرضفم قرشملا راطقأ

 «مارغلا AS AG ةيمارغلا هتاعطقمو «ماشلا بحاص رصانلا كلملا ءارعش ىف بترمو

 «بدالا نيدايم ىف c MS At ER et <« « بلحو 0 مصمب 0

Liاولصو ما اورج ىلابأ ال لمت مهاوه ركس ىم  

 Nail راسو ري ىداحلا ممؤمهز 6 مهيف Er ىرعشبف

wa 3 

 JS PCR ىعمدأ ني ىنيع ف نع 0

 fes مهامحل تسيل ىفو اهناطوأ تقراف نق اهل Le ه
2 Se ME LE pute Le pif ىنثأ اونظَي ال 

a) B. ىزازافلاو S. «ىرازافلا 5( B. (برعلا وخلا بؤس. ه Les manuscrits portent 

 ىواحلا,  8. Li. e) R. pr£ñrs # Rآمن .©  d) Ces vers manquent dansضرسكف.



 ا

 راغلاو حيشلا ous فطاعملا كلت
 راكنا ناصغألا ةقئاعم ىلع

 راسبخا a بحلاب اهل اذه ضعيف

4 = ptet مكابح ليف us) 

 4 راطوأو lil — ري من

2e L'AAZ>زوو : دلل  aلوك ي  

Jus هيف نوصغلا JE, 

xsشيجو مالظلا 4  pullبلغ ىف  

Créé Lex;سمشلا €  SI 

 ENT E" نم اهترزا نكل

 sl نم تحال ام كنع هسيشب

JE Lis ٠ NS ao phone 

 PP ردسلا نيع هيكبف ليللاو

 nn» 25 UD هينرتنل 00
Seٌلوبقلاو ىلا تاسالع  َ 

Vousىم  eu 9 HE 

sitىعولدض نيب  

 Bleus ىوهلا نيد
Lilتح :ىع  Des 

Meمكل ىشاولا  dis Le 

Le وو 

 ترطخ ff ىداولا ناب اي هللاب

 ايف بيثكلا بسلا نع اهيقناعف

Lans,ىئداب  

LA SU) Ba ilsنسم  wa 

Es كيف 

RER RÉ 6ةنوأ لح ىدف  

Leانف  reهبئاكر  

 ضور نيب انَسْنا هللا ,Le اي دلو

 ne هدنع رهولا بسكات

 يلعب rest حان x ماديلا تاه

PAÏ Resد اكبلا لوط نم و  

 بفم À > FENETRE سكنلاو

 Léo ادب نأ امل UE Es مك

 ىلق ءامسلا قفا اي سمشلاب Cu نأ ه

 مسّتبم gi ds رك Len our مق

 ,ou اي ىمحلا كاذ نم كيلع دلو

 sb 552 ous يش

ueىذا وسفو ضفاف  

 ىوهلا ىنع ثّدح ىذلا انا

 MS ىف ٌلذاعلا دوّيلف

 do ةنس لاوش فصتنم ةبطاشب روكذملا كلو هيغ لاقو «كيعس نبا رونلا مالك ىهتنا

c) 

#) Lisez .ركسلاب 

 .a) BR بحلا ىف. 6( 0. رامتاو.

 اهينقس م) 0. بصقلا.'

0. ami. e) B. poses f) B, d) R. LA 
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Ve 

 بأ

 تاك

 لئابشلا ميرك GES us الضاف املاع ناكو نويساق يفسب Hide فشمدب تامو

dax RSعسأو  jaiةاضقلا ىضاق هدلوو ميدعلا نبأ نيحلا لامك عيشلا بحكاص  

 ةيفنحلا ةيلابقالا ةسردملاب سردو بهذملا ىقنح راصو مهيلا هوبذتجاف ىيدلا ىدم

af ia5 هكر  a ES poleمظقلا نم نب  aieةلوق  
 لبقملا دوسلا نع نوبابسي.,ال ىحْللا ىوذ نوقشعي موق هلل

 بذعلا 8 يعم [SE جيصلاو موهنم مهلا ليلو ايمي مق Lei كلو

 ,si ند ES ىف ذ سيمشلا a sai اهولول ضرأالا ىف ترئاذ لو ٌبحسلاو

 كفاك اذ =( (si اذه براقي ss ANR نبأ نع مدقت دقو ىهتنا

 ىلاؤنعو هيلع polie ةنايضم ae بلقلار ىف ثربصا تداك 0
 « ىلاخضلاب مالا ةدطقن ىف eu نكلو she مال طخ ىف ةعْنَص هل

 sis LE ÿ es € هرهانشلاسب (ARAË كدبيعس 5 لاق 57 ليوكحام وسبأ مهفمو

 مل LL «20 ضارغالا داسفو «ضارعالا للكأ ىف see لاط Ds, ces ES ىم

 1 هلوق درعش نم ىنذا

 اميحر Be ىب ناك دقلف اميدق تيقل ىم هللا =

jet oui, > LE Litىتكي  coule Leafاهبيزكلا  

 « ىهننا 15“ ةخنس ةرعاقلاب ىقفوتو

 ىلع سدقملا تيبب (sus كبعس نبأ لاق « ىنانكلا ىسداقلا es ىب ىلع مهفماو

ces BEA 5تايبالا هذم هنم  » CSSدعي  RSىلع  dىغو « تاف ام  

 نط هين. ىرخ تموز Ra LS Soihaule يصد يل ل ا

 فير نا lle هيلع ىعومد ترج is sé ل al هيلع sue) دوقع

 ès D < عز CA | = ىه Da نبأ لاق « ىبط طرقلا ر اطعلا نب هللا دبع وبأ مهفمو

 « يردن كسالاب ska «ce رعاشلا بيدالاد فودصوم « ,داونلا gba 43 علاطملاو عطاقملا

 « هانم ىضق ىتح oi» ىف لوك تاو Sal ىيحب ;Ji امو «هيلعلا ةرضخكلا هللعبو

 «« لامصو ىم Des ىلع لإ تيمي الو «لابي هل مهلا رطخي Ÿ «داصع Rial هديب ىفلاو

a) B. ss ë) ©. L.S. طقنأ 5, oc) 5. .ضارعألا 4) Ce mot ne se trouve que dans 

les manuscrits B. et S. e) ©. L. .لظو , 



D'Or 

 ىضاقلا انهسالتخاب ىنبعاد نيح ةيرجنكسالب ىيكسلا ىف هتلجترا Le عمس نيح هلو

 Jai» 6 ىرصم رضحي ىتح «ليبس هيلا ىل Le لاقو ىغيولا نبا ةاضقلا ىيز

 Bb b Lei عطق هدي ىلع تك ملو ES اكلم اقراس Li وعش

 EDS كمزلي سيل باصن هيفو ١ هّتقرس ام اذا ةىش ام كيجاحأ لاق
 عرشلا مكَح !ذكه هيف AE الو نبات حلاو عطقلا هيف نأ ىلع

 هلوقب ملعا هللاو ىنعيو «نطا اميف Get PA هباتك نم ديعس نبا مالك ىبهتنا

 نم «لضافالا Je, D تناك اهناف ةسوحكملا سنوت ةرضح ef ةرضحلا هذهبو

 ىلا JS .اهنمو he Les ماقأ نودلخ نبا ةاضقلا ىضاق نأ ىنحن « لثاوالاو رخاوالا

HAS yesبطاخ اهنمو <( قوزوم نب هللا دبع وبا ىديس ليلجلا بيطخلا  

 بتكف برغملا ناطلس دنع هل ةعافشلا ىف هناطلسو بيطخلا نبأ نيحلا ناسل ريزولا

 هفلس ربب هيلا دكون ىذلا Lai هصن ام كلذ ىف هناطلس نع نيحلا ناسل

 ودع ىلع راهظتسالا هب ,Jui «دادملاو ملقلا sale هرضف ديلختب ,disc « دادولا

AUSدادسلاو فينوتناو ريخلل هناطعأ وهب هللا م هل بطخذو « داآدتعالاو  » Lei, 

SANلكم ماقم «دادمألاو  Luرهتشا ىذلا  ASحضوو « هنيدو  Ra) ANSEدفيبهأ د  » 

AREليمكلا عنصلا  sueناطاسلا « هنيبج اقرشم  JA}ناطلسلا ىبأ  où BV) 

 ىلغيو «مهالا يهنملا لئاضفلا نم كلسيو « ممّكلا ىعري 'هللا هاقبا !اذكلا ناطاسلا

 روفوت ىلع Les Si 27 مزتلمو 6« هردق rx ce ممهلا she دلل كنع [x&lU عئاضبلا

 ةظفاحملا «ةعاطملا ةرمالا رصان هللا o ديح دعب DIF CO «درضف كيلخضاتو « هرجا

 ةدوملا لعج ىذلا «هعاسلا مايق ىلا «هعاضالا ىم اهظفاحو ءةعايجلاو ةنسلا ىلع

 صوخخملا هلوسر محم انالومو Liu ىلع مالسلاو ةالصلاو ««هعافنلا لئاسولا عفنا هيف

 ءايحلاو لذبلاو لضفلا نم قالخالا مراكم pate «دعاشالاو مومعلا ىلع «هعافشلا ماقمب

 اوعرزو ««هعاط ةسالا بسحب هيدي PSE) LA كيدككاصو هلا نع ىضرلاو «هعاجشلاو

 ىلعالا مكماقيل ءاعدلاو «.هعارزلا كلت كئافب « هلجألا ىف اوزافف «هلجاعلا ىف ريخلا

isرتابلا طبشالا ىع هيف ىوري » Deةعاربلا ناسل «رتاوتملا رصنلا » Dal,ال  

a) 2. «ءهأ 5. ىرضم t) Les man. portent sx ©) Les manuscrits portent .ودعي d) Les 

manuscrits portent (G.) ىرعت où (B.L.S) se. e) Se, 



de PONT ve 

 دياكتب ءرطاعلا مكئاذتل هللا بتك مكيلا هانبتك اناف «هعانقلا ماقمب انقلا هيف a ئضرف

 Len xbls.s ءارمح سم « 5 «عاوضلا مساونلا * ىدبأ ىف « هعاذالا روكةنم ««رخافملا

 RAÏ à 4 مالسالل] Fe « باوسبالا جشفم رشبو «باكسلا CAD يح ىع هللا
- 

Ve 

 روصخملا مككلمب ( pileبابادلا# ىفاض* نعو «بابشلا لينقم  use 66ىلع هلل

ete اذا «باتنملل. لالا عيفرلا مكبناجو «بايسالا Die هتاذ ىف ei رفاظت 

 " Urتاوذ ( CSلشاسملا 8; ررطملا «لكالسولا جمطمو  ceىعلاو « بابللا دولا جيكاصتوب

Rens ىم مكل لكع ام لعجو «باسكنتالا ةمثاد OS nes عبياوس مكل هللا لصو اذه 

QE EN AM ركشلاف دلمعو ةلوق و RAR LS, راونت DAS مكمهلاو re (6 ee «5 LS Les 

ce أوف PT > xkxeë قارو FA ىذلا A) يم قاف ue بانكلا ىف es tas1 ديرزملا 

 امو اوعجوت اوعفشا ? Bliss LSعامسو 6 ماسم ارح = سيفنتو ربخكلا ىف ريخعملا رع

 «ىنغا ىنسلا' مكماقم نأ الولو «ملظتم نم ىوكش  Luke«ىنعملا اذه نم ريثكلا

€ xx مد هلأ سد gti كاملا محكرل ps Jasa كولس نى 72 بلع مخنأ ام فقدك اهألو 

 ريخلا ليبس كولسو «رفظلا مد نم « هتبرق فعءاضو  ceخماسقأو ( » ai PSءادنئءالاو

Se 6 تا.عاسلا عم «تاعاقشلاب OS تأ انباع فخ «« ىبيبملا Jill MC نم 

 كش كلذ نم رمثا امف ««تاعاضيلا سقناب هللا عم مكل . LBمكانركشو «:قيقح هىباع هللا

ils مسأ هللا نأ انملعو «هدعيرذ يرعب je ديف مكانعسوأ SU اسمو 6x3 à 

kele xilels داع ام كلذ ىف» Lab Son » هليهستو ةريسين ىف sl » هابدكعت 

 ىف ن

 Loge نيملسملا ىلعو اصوصخ انيلع دعي مل امو «داهج كصق ىف مهاسو «داذماو

M &ilelsداقرأ » Lastمكباب ىلا «ىقاولا رجالاو «ىقابلا ريخلا بلجن نا انيلع » 

Ji3 مكبانج ميرك هيلع  Gb Mes ‘ob es «oo seنيتملا مكنيد ىف  

 so بيطخلا mai Mt نأ كلذو «داقتنا نم ,dia هلمجام plu «داقتعاو

 « نيطالسلاو ءكقلضلا ريبك مكدلاو بيطخو «نيحلاصلا due ANT ردصلا ريهشلا

 ر« ربلاب Re ىلع اهلل ربح قرم نبا هللا due ابا « نيدو  ايند ةيزم ىم اهل ايو

 ام « نحالا ,pis «نكملا نم هيلع ىرج Gall ىنسلا مكماقم نم ىنسو «هلاح

a) B. us, 5. .ىضري 4) Ces mots sont sans doutealtérés. e) 5, .بايلالا ىناض 4) B. 

 ر) 8. ©: 5 ةربلا» ٠ 6) SLسلاسة
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lesمكدلاو ىلع تايانكلا ىم كلذ نأ « لضفو داهتجاو «لقعو ةءورم ىوذ لك  

 :١ ,SUN eut وضرب هيون يداك oh cc momie aline CMS Copa اق انتظلسلا

 دهشتو « مرحاو alé ربك ىنذلا حلاصلا مامالا ,Pat Le ««اريبك اوقع اهدمعت ىلا

 «هظعوو AUDE تصناو « هّثآلاو هللا بعاوبل هقك بصنو ailes بقع ىماو « ملسو

 «دكلاصلا لامعالا طبحا ىم كلذ طيحاف (xls ةيوذعو «دظفج ةعسل ةيزملا بجواو

 ”«هددعو Re قارحاو «هدلو مكب روكذملا ىليلا ,vaut «هحبارلا ELU لّطعو

 ىيلملا مكفيس رهظ نا ىلا «هدوبعم هللا طاضسأو هطاخساو «هدودحو هموسر ربيغتو

 ديحلاو «هراثآ sus ميركلا فلسلا ىلاو هللا ىلا برقتو «هراتب هنم Rte «داع ىم

 ةرضح نم نآلا انبطاخ ,ait «هراتع ةلاقاب مالسالا كرادتو «هراثيأ نم mes ام ىلع هلل

Le alle 4 5 uaتعي  Die Cobaltانمراكلظيا « نايسجنالاو عل ّصاعتمالا  

 ةحزانلا راطقالا à let ىتلا ةبرغلاو «دالوالاو ةليعلا وكشيو «داجنالاو مكيدي نيب ةناعالا

 « هتليح فعضو «هتليسوب مكركذت ناو «دالتلاو فراطلا هتبلس ىتلا ثداوكلاو «دالبلاو

 us اكس جلل ننسلا ىلع هقح ES 7 يش اكولسو «بجاولاب المع كلذل انردابق

 sv «ءاريصنو هيلو هللا الا ركشن الو ءاريصقت انيلع ةثداحلا سنع انرمأ ىف هقوطن انك

gift Lulaىذا  tes Dهلو  SUنم سكاي الو  Mn 

 هيلو ىلا ءاعيفر اعينم الحم هلحاو ءاعيفش هللا ىلا فلسلا هلعج نييف عفشي ال

 bete nu لعبا Las Leg a ىقلا
 « مول ىلع ميك 2دعاو «مولكم ربصو «مولظم LES ىف هرب منتغا نم مكلثمو « اعيرفتو
 نم ىلعي ام لاس نمل فاعسأو «عقشي نم رجا ىلع صرحو «عفنت ىركذ امم ىهو

 ىلا ةينيد ةحيصن Ah Cable ترفوت ىذلا مكفلس فحل ةيداتو «عقريو مكردق

 ريبكلا مككلم بنج ىف هبلطمو «هقوعي الو عنام لجملا نع هعنمي ال ىذلا مكدجم

 مكعاسبو « ة ىورألا مكلهنمو « ريقف كك دي ىلع هب هللا متفي ام ىلا وهو «ريقح

 Es قاف bd هللا ةيلعي ريح GA less طوارق مكدعاسو لوطا ريبخلا ى

ofبفك ليبجلاب ىلخت ىتلا كلاسملا مكب كلسي لجو رع هللاو 0 ىوقتلا  
#0E0 1 امف « مكرجا هللا دنع Sieهللا  CEراد ةرختآلاو رورغلا راد ايندلاو «هراربألل  

a) ©. :5. ىوزالأ (متاخأ. ة5 c) Voyez ده 2, 75.139: 4) Voyez sour. 3, vs. 197. 
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 Vi» ةيحرو مكيلع مدلسلاو «« مكردجكام سوكجو كرجل ds ةناكامس وهو ««رارقلا

ailes seبطاخملا ناسطلسلاو « ىهنذأ  reسراسف وبا وه  dusناطلسلا نب 53 ٍيزعلا  

 ١ ناطلسلا ةلود ىلع ايلاغ قوزرم نبا ناكو ملا سكلا ىبأ ريهشلا ريبكلا

 ىلع باغتو 0 ىدودرغفلا sb BUTS ES وع 0 «لنقذ روجذملا سراف ىبأ ىخا ملاس

 مث sas هللا دصلخف هلق po Lo نى ses CS wo اهونعم poilu ىبا LES بصنو كلملا

 ناش ىف mb exil لقتساو هلتقو chu ىيزولا ىلع راق سراف ابا ناطلسلا نأ

 مالدعأ سم نيلحارلا ركذ نم هيف Lis Lu ىلا عجر ى«ركذ Les قوزرم نبأ

sa REى  FA) Àيقرشملا : So als als Ka à Siلوقذف  

 vŸ ىدوالا ردعذ سب Lun es حب كوكام Cu) AUT dus deste da loi ىبا مهنمو

 ماج اسفر اع نونغب املابع Leg ناك روهشملا طظفاحكلا ىضوفلا .. ىباسد فورعملا ىبطوقلا

 كتافعر LAS Si ءاملع خيراق {Late نم كلو ةرهيغو بدالا )= ,Le اد ,sl تيدحلا

 هلو ةلصلا QU لاوكشب ىبأ sale MS دخلا وهو sl ىف عيدب وعو Sell ءيلع

dieهبتشم ىفو فلتخملاو فلتوملا ىف نّسح  spaءارعش نابخنا ىف باتكو  

 ءاملعلا نم عمسو ESS PAP ةنس قرشملا ىلا سلدنألا نم لحرو كلذ ريغو سئدنالا

rés SRىع ىورو مهيلامأ ى م بنحو  Sheخووش  MSI CAهرعش نو « قوشملا  

shui5 كياد دنع اياطخلا h,لجو ىلع  cha Vusفراسع  

 dE جار وهف اهيف كوجريو ١ اهبيغ كنع بغي مل ابونُذ فاضي

 فلام ءاضقلا Jai ىف كل امو Lee Lou es خللا واف نك

 فئاكصلا باسحلا موي CS أذا ىتفيحص ىف CEE ال ىديس ايف

 Cou ودجر GA ودك يشرف يد ربقلا ملط ىف ىسنوم ىنكو ه

ofكوفع ىنع قاض  publiىفارسال ىجرأ ١ ىذلا  SL ils 
 مس

k= نمو ةغءالبلاو رعشلا ىسح = ناكو A5  

CS 
 gs ا! سيلفا لمد GK مل ن : هنيمب عسل كل رص ىذلا نأ

 colon Pol Riu mie ىيقب me ءاقالتلا ةليل ةدعقلا ىذ ىف ane يح رعش دلو

a) 2. et L. «ىدودوغلا 

69% 



Da. 

 ةيطرق %2 موي ربربلا هلتقو ىناورملا ىدهملا دمحم ةلود ىف ةيسنلب ةنيدمب ءاضقلا

 كتلاسو ةيعكلا راتسأب تقلعت لاق هنا ae ىورو «هحر ةالص الو نفك الو لسغ ريغ ىم

 ليقتساف eat نأ تميعو تمدنف لتققلا لوق ىف تركفو تفرحنا مت ةداهشلا 25 هللا

 ةميقلا pos ele الا هليبس ىف .ملكي ئمب ,ele alt هللا ليبس .ىف دحا ملكي ال فيعض

ameبغتي  Lasثيدححلا هسفن ىلع ديعي هناك كسملا حير حيرلاو مدلا نول نوللا  

 «هتكيحص ىف ملسم هجرخا تيدحلا اذهو كلذ رثا ىلع ىضق مث لاق كلذ ىف دراولا

 ءاهبلط ىف ,de ةياورلاب افلك املاع اظناح ناك لاقن هّتياكح ميطملا ىف قاس كقو

 ce As © ميظنب صاصنخخاو « ريتك بدالا ىم be عمم » اهيبسب فراعملا ti ركبتو

 ركف مك ةداهشلا هللا لأسي ةيعكلا راتساب فلعتف «عرولاو Boot ىف en جَح

Ji cs?ايكتساِف عت هللا 5 ليقتسيو عجري نأ داراض « هترارحو فيسلاو «هتراورصو  € 

pass 5كلت ىف بيصاخ «ايندلا ءاقش ىلع ةرخالا  CETامولظم لققو 6 0 اايرلكن  »» 

 « ٠ هقيرف ىلا قوشتي «4#هقةيرط ىف 015 Lee ره ام لثم ركذا مث

bei pins Not Eat Ale Le HMS que du opt Li un 

 ارح ىوهلا ىف'ىكا مل.اذع ناكونو . اهذلتسأ مكدعب ةايح ىل امو

 اركذ ىل دّدِجو ame ةىنداز ىلب ٠ ممكيلع dit لوط ىنلسي م

 Du nt نيبحر png  .ركيلا قوش deb 5 نلرامكلتمي

 Leu بتعتسأ تربص نأ ىعفان لهو اسكن hell PA بتعتساسس 0

a) Le Maimahk ajoute .حلم 6) AI-Makk, L. Kiss. ce) Ce mot manque dans les ma- 

nuscrits du Æ#aëmah. d) Telle est la lecon de B. L. S. et du Æaëmak; al-Makk. G. ab... 

e) Les man. d’al-Makkarï portent ka 21. _#) Telle est la leçon d’al-Homaidi; G. L. 5. d’al- 

Makkari, 2. et R. du Maëmak Tr al-Makk. B. روعش 5 Matmah L. Lys, g) Telle 

est la lecon de tous les man. d’al-Makkari (à l’exception de 8. qui porte (مكنع ىعءاننلا et de 

P. et R. du 770207: Muim. L. et al-Homaïdi .مكاو Je crois qu’il faut lire: مكنع Lui. 

#) AI-Mokkari .آس et al-Homaïdi ىل St. à) آءمك Xe. 
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NON pr Eu uses,نضرأ لك  fastئريخا ىلع  

La als,ىع .مكتقراف  A LÉىرجت امك ىرجت رادقالا اهنكلو  

 اًرصيلاو ه« تبج- ىلا وبلا, ليهستساو با مكتاسفل مفي [عتملاببييوسغن للعأ

2 

JA مكنع ىونلا ىديإأ ses الو ةريصب نبع نمحرلا نسم Ke 

 x>, xs Se ans‘ ركذو سينقملا ىف قامح CORRE فرع ىكقو

 ىشيرشلا ىركبلا هللا ous نب كمكم )52 (Des نب كيحكام ركب ودا خيشلا مهفمو

 ىلا داع مد ce هنأرقأ نوب ريهشأو « هناسمز يلها ous لغتشاو مهرجغو AA cho ةبورز

 ءاج مث ميكلا يش هب ماقاف فيرشلا سدقلا ىلا لقتنا مت ةيلضافلاب سركف رصم

 طابرلا sue ملاصلا مأ غيرتي ثيدحلا خةيشم ىلاوتو xl ةخسوركملا فشمد ىلأ

 نينتالا موي هتافو تناكو لبقي ملف Lol هيلع ضرعو ةيكلاملا ةكيشمو ىرصاسنلا

 امد Lim كلذو هدر نويسامق حفسب نىفذو ىرصاخلا طابرلاب بجر نم نيرشعلاو عبارلا

 عقي Le ككلذ ببسبف كلبلا ىف احرتشا دقو هريغ وه لب تاماقملا c راشب وه سيلو

 بحاص ة Lun دقو Juste وهو dut تاماقملا D Lis امعرما ىف ميهولا ناهذألا ىف

 ءملعا هناحبس هللاو عجاريلف بابلا اذه نم مدقت اميف تاماقملا حرش

péreكمكام وبأ  Dueنب زيزعلا  Detىسلدنالا ىسيقلا ٠ سلغملا ىب كيسلا ىب  

 نكسو سلدنالا ىم لحر امهيذ هيلا اراشم as alle& ةغللاب ملعلا لما ىم ناك ىسنابلا

 صوصفلا باتك بحاص ىوغللا ele ىّلعلا ىبا ىلع بدالا أرقو اهنطوتساو رصمب

 دافاو دافتسأو دادغب Mods رصمب 2 ىردكيلا بوقعي* ىب فسوي بوقعي ىبا ىلعو

 1 هكلذ نجف ىسح رعش كلو

 ىتلقم ىلع كاهسلا ناعا ضرمم هب ىبلق Eh ةلع الب نوفجلا" ضيرم

 ضرعم مي At ىبل ضرعي Qt نكلو let هرازامو 2ضمغت امف عومدلا ضيقب

Luluنىفدو قدصلا ىلصم ىبف ريسفتلا  oi dieحر قاحكشسا 4  » leeمدضإد  

d) J'ai corrigé397( ساغم.  a) Matm. He &) Voyez n°.4$f. c) Ibn-Khallikan (n°. 

Ibn-رز  Of.نافرخ). ه) ©. طم  d’après Ibn-Khall.; les man. d’al-Makk, portent: CEE (B. 

Khallikaän .اقوس  g) Ibn-Khall. x5t.  #) Ibn-Khall. «ىنب 



EU NON ‘ie 

 منو 000 تناكو € امهم ويس Le, à , ةروسكملا PIS BUT RS نيغلا Es ميهلا

 ورع نمو < EX LENS ىف تاضراععم © اونعلا انك بداص فلاخ نب ليعمسأ رهاظلا ىبا

 ماها 5 هلوق اضيأ سلغملا نبأ

Dومو  D:هب أودقغا ام اآذأ ماوقأ  RSSه«يسد  eh Se nXÉs 

d “ME 9 2 if * ودع ىحضيو cal PER 8 ai ةبق طلاخي 

2 2 W > 2 

 (Free تلعب نأ ىبلق MERS 3, دياوذ نأ ىبرح جرفغسب

 12100 هراسمقا مي هئام ىلع ترتاكت e £a ضوكلا * ترعأ ام اذا

reلأ ىم وهو  Raنبب عمجو ةليضفلا للماك ناكو قروشملا ىلا لقتناو  

 ?Le دامعلا ركذو هيلع ةيلاغ نوجملاو ةعالخلاو كيج رعش ناويد هلو ةمككلاو بدالا

 ىفوجالسلا 2 ناطلسلا ركسعم ىف بحصتسملا ناتساملا بيبط ناك هنا ةديرضلا

CALEراسح ىذلا مخرملا نيباسب فورعملا لبي عدس نب ىبيبحكاي 2 كيدسلا ناكو ميخ  

 ناقسراملا RAS ىف ابيبطو 2 fous ىفتقملا 2 مامألا Lai ىف تاداغيب ةاضقلا ىصضق

 اباتك هل نأو هيلع ناك امو هلضف محا < an مككلا ىبا ىبلع نامعلا ىنثاو

 فشمد نكسو ماشلا ىلا لقتنا مكحلا ابا نأ مث ةعالخلا ىلوال ةعاضولا جهن دامس
 Le Ga, ok ىبا لاق ,Ex ةفخ rs لدت ةفيرظ تايراكامو رابخا اهيف هلو

ailesنا  Liىب ىبحا نيسحلا  miدنع ناك ئيسلبارطلا  Aie Li chatةعلقبي  

 با cos كنعبو خياعد هبف ريت ni Qi LS ao لاسم, تابعا ىمأ | a مككلا

a) Ibn-Khall. ajoute : (اسمهناويد ىف ةدوجوم 1 ة Dans le 7:16 Livre, où al-Makkari 

cite encore une fois ces vers, on trouvera beaucoup de variantes. c) 8. ©. L.sbAl=. d) L. 

 - Voyez Ibnختام. م) . Le; ©. 58هب .8 ( fافرط وكلا. . 8. 6. Lهسيلج هيف وهو. ه)

Khall. 29.367. }) Ibn-Khallikan ajoute .دومكحم ©) Ibn-Khallikän ajoute AE) ml. j) Ce 

mot manque dans les man. d’al-Makk, 4) Ce mot Ho chirurgien.  t) Les man. d’al-Makk. 

et d'Ibn-Khall, portent X&i4; voyez Wüstenfeld, Genealog. Tabellen d. arab. Stämme. m) Al- 

Makk. ; .دش 2) Ibn-Khall. ajoute : ىسعقفلا هللا خبه نب ىمكم نب Ale (5 Do sert 
 ه - د

 2 BCD نولوقيف RAS نورغصب اوناخو

VO 



+ dit 

 مكحلا وبا بتكف هيلع ةيصولاب

 ىتف لاقم «عمتسأ نيسحلا ابا ١ لجوع  Losالجتراف لوقي

 شحولا وبا اذه  ele eleالصو اذإ هب 2ئنعأف «موقلل

mule Miالمج هتيدح ىم ه هلقنا ام كحرش ىسحب  

La d—>, ail poil jtرصيأ  als neالجر  

 الدب خد Mile ىغتنبي < للتايم هةصو ندع بوف

Laineاًكبا هب ةقخ ىلع وهو  inف  Emilىسم  LÉ 

 الذ كأذ روخغب امأو مس ss 5 بيس f تل

 الخ min تكشف هنع ردصي La ES sasdb quil ن

 الحر اذا هب pion mil مش وكلا امم

 الَسَعلا كناسل نم هل ومو 2 هب ترفظ نا pull * هقسأو
 اهتليج ىم كيرذ ىبا ةروصقم اهب ىهاض ةّيلزه ةروصقم اهنم ةحلمتسم ءايشا هلو

 ىرغلاب masi ول ةقرف نم هل كب الخ : موملم لكو

 لزهلاب دجكلا اهيف باش كبانالا رقنس نا نب rues نببا* ن at دامع ىف ةيقرم هلو

 ىف ليقو Of Ris ةدعقلا ىذ عبار ءاعبرالا هليل sie list) هرعش ىلع بلاغلاو
 خبه مساقلا وبا هيف لوقي ىذلا وه مخرملا نبا ىضاقلاو هحر ٌفشمدب اهليق ةنسلا

aliناطقلا ىباب فورعملا رعاشلا لضفلا نب  

 SMS م ىج ما هارت نامزلا ٠ فرحح ايضاق Lui ترص مخرملا نبأ اي
 كل oui نم دمحم عرشب امأ Lys مىجنلاب 0 تنك نأ

 نسح «هيبطلا ةدايضلل اني يلا مولعلا ىف الضاف روكذملا مكحلا وبأ ناكو
 اقيسيوملا fo فرعي ناكو بارشلاو ait, A Lise ةبعادملا ريتك ةرداشلا

a) B. ©. L. Etude (ة Ibn-Khall. press ce) Ibn-Khall. موسقسلا d) Ibn-Khall. si, 

e) Ibn-Khall. ske JS) L. .تبويب g) Bis 4) 8. © .فك سلاو 5) G. Se هبنثو 

L. xx ; Ibn-Khallikän x.  ÿ) C’est ainsi que j'ai corrigé à cause du mètre; les manuscrits 

d’al-Makk, et Tbn-Khallikän portent .نوهلاو 4) B. et Ibn-Khallikän mer 1 5. «موكلم 

m) Ibn-Khallikan (هوقؤزل» م Tbn-Kballikan ىب AS 0) Les man. portent Li. p) Ibn- 

Khallikän CMS Ve 
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 فا (لفاؤا “6 نيدابلاب sims «بطلل sas LS ٠ خيه Galsus دوعلاب à بعليو

 < هل رفغو هللا هحماس «بيرا هنا ىلع لدي «بيرغ KG ةعاضولا مهن هناويد

 ريهشلا ,Cult ميدقتلاب فحال وه نم قرشملا ىلا سلدنالا نم نيلحارلا نمو

dieنبا نامتع ئنادلا ورمع وبا 'ىنابرلا مامالا ئرقملا ظفاحلا“ « ىرشلاو برغلا لها  

 Lex فيناسصتلا بداسص ىبطرقلا مه الوم ىومالا + ند ?Date CO ن Lure ند لدعم

Laiريسيخلاو عنقملا  ieىنادلاسب  dassكلوو خيناد  CTماعلا باطب ادتناو يأ  

PAv Kuىلا لححرو  En)ةنس  ivىف رصم لسخدو رجا ةعبرأ ناوويقلاب نكحوذ  

 فاخو نوباغ نب ودكلا ىبأ ىلعو abs ةرجبغو ىسراغلا رفعج نب زيرعلا de ىلع

 2 ill ملسم ىبأ نم عمسو Det نبأ ob جدغلا ىبأو ىرصملا ناقاخ نبأ

 és d, pl هللا تبع ىب pile ىريشفلا نامتع نب ىمحبيلا ME نمو (x خيش ربك أ

 7-5 فلخو ىسباقلا نى ميلا "ts ماسمالا 6 د0 مهو اهاوسو :End) 9! à نم كداو

 ند دواد وباو ىلافقالا ZA مهنم Cle هيلع Mis سلدنالاو برغملاو رصمو زاكحلاب

lsه  maleىف ليزنتلا  pullوهو  Laرهشا  aiريتك فلخ هنع ثّدحو  

 ع كلا )5 رجاحلا هللا ديبع des وبا لاق « ىلطياطلا ميهأربأ نب < مهنم

Estكعب الو ىنادلا ورمع ىبا ظفاحلا رصع ىف نكي مسأ كذآ  sacهبهاضي قيس  

 xkbè الأ auURs > LUE هلا ,Ds os Sa ام لوقي ناكو هقيقحتو هظفح ىف

aux ais +لاق  Le nie cutاوكا  Dale Ge Ai see 

 ةفرعم هلو اناسح فيلاوت هلك كلذ ىف عمجو Miele هقرطو هيناعمو هريسفتو هتاياورو

 ,LS ظفحلا MS ىم 000 طخلا Er ناكو هلاجر stats هقرطو تيدحلاب

 هيلاو pie ىرقم ىنادلا ورمع ابا نأ ةكم لأ ضعب .لاقر « بهذيبلا ىكلام ةوعدلا

 ىف ae نوقثاو ةفيناصتل نوعضاخ HER نارقلا ناقتاو Mat ماع ئف ىهتنملا

 رو اعتصم ورشا قانم هلو كلذ Hé A فقولاو ديوجتلاو ,eut تاارقلا

a) 8. (برضيو. ة Voyez sur le Bäb Djiroun à Damas, ’Abd-al-laif, Æelation de l'Egypte, 

p.417, 443; Edrisi, I, 351. c) S. نيدايللا C’est le nom d’une rue à Damas. d) S. 

 زاوبلا» ه) Li se f) Ces mots me dans ام.
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 نب ديحا سابعلا وباو ىناوخلا هللا دبع نب دمحم نب dot نالجر ةراجالاب ةنع

vueىب.كلملا  Laiىف ةينادب هللا هحر هتافو تناكو ةرمح  Quoiمعع زنس لاوش » 

 Ar ىبأ ى 3 ديحاأ ?CI ىللا ?us Cr ىسوع نب xUi us ليكحام وبا مهخموأ

CS ds LSةرازوو 3  Luريع  de kb ie0 ملعلا د ادع  

 a RE ماقاف se ps : Hs ha ماقأو ce مدق مت 0 ةكمب

 «هضرو دحر fn ةنس نابعش ىف ةارهب ىفوتو سلدنالا دالبب هتدالو تناكو

os atiroسايعلا  Daiوكش نب ىلع نب كمكم نب ىلع نى 3  MX SDSىرقملا ى  

Az, Je,ىسيع نب مساقلا ىبا نم عمسو ىنادمهلا رفعج ليضفلا ىبأ نع تاارقلا  

 <, 12. خنس ىفوتو ةيبطاشلل احرش فنصو ريسيتلا رصتخاو مويفلا ىكسو

 اًحرش فتصو ةباين ةيزيزعلاب سردو ةيلداعلا ةءارق ةخيشم ىلوو اهتارقاب !دوصقم مولعلا

 pue ناكو كلذ ريغو ةهلوؤجلا حرشو تادأجم ةدع ىف لصفملل احرشو ةيبطاشلل

 GAY ذنس ىقوتو دحر ةزبلا نسح لكشلا

priseمدق ىطانرغلا ىسلدنالا 4 ىسيقلا عيبرلا ىبأ نبا هللا دبع وبدأ  Kim panهاد  

 يباهشلا باتك حدمي sal نمو 001 ةذس ايح ناكو باوبالا باب ىلا رفاس مذ

 ىبرعلا ىفطصملا مدلك ىم ىوح امد بتكلا ىلع Mes هل باهشلا نأ

 بدأ نمو DES 6 mal) DAS ندعو ةظعومو أرغ خمكدح م re مك

 es فيلاتلا ىم هابح امك mes نيحرلاف ىعاضقلا انمأ

rhinرماع وبا ظفاحلا  DSىم ىودبعلا ىشرقلا ىجرم نب نودعس نب  DSi 

 داوطو CD C2 لضفلا ىبأ نه اهب عمسو دادغي نكس سلدنأالا دال نم ةقر وجم

a) G.S. jij=ee ë) Telle est la lecon des manuscrits; je crois qu’il faut lire ED. 

 ه) 5.هره. .d)L ىبضلا.

Tom. I. 70 
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 ,ARS ailes 50 لا عمسلم لؤي مسأو kel ىدييمحلا هللا dus ىدأو ىبنيؤلا

 طبصلا كيتعم لقعلا gas ناكو يرخو عمجو dei, DUT قم ريتك هطخب

 ىفلسلا رهاطلا وبا ناظفاحلا هنع ىور نأ افرشو ارخذ ,di ناقنالا ىف هيلا اعوجرم

 هرظذ عم انهعبَم تءبيدحكلاس خفرعم 15 Kadle ةماهف ناكو gel نب كمحكم (AT وبأو

 برعلا باسناب ةفرعمو اوكنو ابدا ماعلا ىم نونف ىف فرصتنم مالسلا ةنيدمب مالسالا

 دنع Luis وسمع بنك Je بسلا Lo 55 بهذملا قدووأد ناكو نيثدحملاو

 ىعامتجا dé سلدنالا ندم نم ةيطرقب هدلومو دادغب خويش ىلع اريثك Lea انعمسو

 انعمدجا املخ هيلع ىنتثي ناهبصاي ظفاحكلا لضفلا نب De نب ليعمسأ Es تفك هد

 ىكدح (Lis AiAË خيش طظفحا ناك ركاسع ىبا لاق « ىهتنا هغصو La قوف هددت

 <« دادغبب هع ةنس رخالا عمبر ىف ىثوتو ملعأ هللاف ةركنم ارومأ ركاسع ىباك مهضعب دنع

 co Si ىبا نسم ae عمس ىجابلا نودعس نب كمكم هللا due وسلا مهنمو

 تامو ,ès Le !دماز الضاف Late ناكو GES) نم ةكمبو فيشر نباو ىكسلا

 Cp ue men PP دس :ةعاجف  نيويلطيب

 ةريثك هبادآ تناك eut ىريزكلا ىميمتلا نودعس نب دمحم ركب وبا مهنمو

 ةعامج نم رصمب عمس Lil توصلا نسح ناكو برغملا دالبب طبارو ةرم ريغ جحو

 حاسو هيلع ضرحو داهكالل ضرعتو تاوزغ ,fes ماستلاب فاطو ءارقفلا بحصو ةكمبو

 ىيذلا ىارفإ pli مك ,es ةرشعا ىتنثا ١ ئكصلا us lo هنا ui, Aa لبعب

 لوقي els ىحكضلا ىف افلتخا ثيللاو اكلام نأ à ىلا هللا ,jou اي لاقف معلص

Luiةعحر ةرشع  Jos call,نبأ ىكرو نيب مالسأالاو ةالصلا هيلع برضف اينامت  

 كلت قمف, عجبو dy ئف ؛ناكو لاف تام Ed باوصلا: وه كلام. GT ds .نودعس
 كشناو هوكنو ىلص اذا هيلع ءىضي رون pue نيعارب هل ناكو és) لاز ةليللا

 لاصيغسا اهل ةلزان لك ىم ١ ىتغلل ةمالسلا وه ناسللا نكس

alice Se jôt elomlit Liير  ltىف,  pullsلاقت  
» 8 Km (cod 

a) Ce mot manque dans B. et S. 

AŸ 
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 نبا هيف لاقو بيطخلا ىلطيلطلا يرعالا دعس نب نيحم هللا دبع نبا مهنمو

 عيبر ىف ىفوتو PA ةنس هدلوم Cas ssl css, tels عمس كيعس

 « ع ةنس رخالا

 ىبطرقلا GANT فسوي نب فحسا نب تيعس نب ديحم هللا تبع وبا مهن
 ىبأ خيشلا نم sb ىف عمسو محو par مدق ةبطرق نكس ىكلو البل نم ةلصأو

vusنب  Laiىم ةعامج نعو ىسباقلا ىع فخاو ةلاسرلا بحاص كيز  Elleرصم  

 Cfa ةنس هتلحرو Pol ةنس هدلومو زاجحلاو

 نب بهشا نم عمسف لحرو بيبح نب كلملا نبعو ىبيكي نب ىهيكدو هيبأ نم عمس

 اهبو سلدنالا ىلا داعو مككلا دبع ىب هللا dues عفان نب هللا dues ويزعلا دبع

 Se, M يللا يتوق

ESةيردنكسالا ليزن وسوم سوم  Des 

 عمج ةروهشملا تاماركلا بحاص نيكلاصلا jui عن هللا ءايلوا دحا عيبرلا Lai ى

 كسمتلاو سانلا نع ىلختلاو 25 هللا ىلا عاطقنالاو ىعزلاو عرولاو لمعلاو ماعلا نيب

 ةداعس نب use هللا دبع ىبا ىلع paul GEL mx QE أرق فلسلا ةقيرطب

 ن.م عمسف لسحرو ثيدحلا xls عمسو ىطساولا ىلع فشمدب ٌارقو هريغو ىبطاشلا

 عمسو IV Riu ةرينمو هربق نيب معلص هللا لوسر فايضا مداخ بوقعي comes (ai دفازلا

Lifeىرصم' نب مسانقلا ئبا ئلع  Lolىبا ىلاعملا  dosىباو  Me on Let 

 سابعلا ىبأ Rs ةيردنكسالا ىم راوس طابر ىف عت هللا ةدابعل عطقناو مهريغو فحكلا

 كلسيلا باتك اهنم Run ابتك فنصو 8 سارلا Dali ىبطاشلل Jul, à ساورلا

 نارقلا ريسعت ىف ةعئانلا مولعلا ىف ةعماجلا ةعبللا. باتكو بيرغلا بيترت ىف بيرقلا

 باتكو لزانلاو تأارقلا' ىق ئلاعلا ةفرعم' ىف لزاتملاو بتارملا ,Gé Que ريزعلا

 باتكو 4 ةقرخلا سابل* ىف ةقركلا باتكو ٠ ةيرصحلا حرش ىف ةينسلا ثحابملا

 حاطصا ظافلا ىف sut Aa باتكو ديرملاو عيشلا مزلي اميف كيفغملا جهنملا

 ىف ol oi باتكو شيشحلا ميركت ىف شيرعلا مهر بانكو ةيفوصلا اهيلع

a) Telle est la lecon des manuscrits ; je erois que ce mot est altéré, 8) Même remarque, 

 ه) Le ةيرضحلا. .d) LR ةقارخلا سايلز ©. 8. ةقرخلا سابلا.
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 نس ةخيبطاشب هدلومو malt تيداحالا ىف خيضملا نيعبرالا باتكو ىبطاشلا تقادم

 fl ةرواجملا مخ يدش Ris (io 0 Riu ناسضمر ىف ةيردنكسالاب هتافوو هدد

‘Legs Er Le, 

 où ىم اهب عمسو jan pi ىليبشالا ىنيعرلا جيرش نب دمحم خللا due وبا مهفمو

 بيطلا ىب مساقلا ىناو ىوحكنفلا رفعج ىسبأو ىدادغبلا ىسحلا ىلع corde سيفنذ

 نييرقملا ةلمج ىم ناك لاوكشب نبا لاق «ىورهلا رَذ ىبا نم ةكمبو بتاكلا ىدادغبلا

Lasتناكو هتياور ىف فد مر   sx yقرشملا كا  ss INT Umىثوتو مسورم» نس  

Kimهرمعو 74  AP00 الإ النس  Lessىورو  kaنع  x>, &cle= 

 نم باش وه ىفلسلا لاق ىقلاملا ىراصنالا حلاص نب دمحم هللا دبع pi مهنمو

jetهل بدالا  pue bléناك  Leuثيدحلل عامسلا ريتك ةّيردنكسالب ىدنع  

 ةثارظنا pes DA : ىوكنلا ةوارطلا ىب ىيسحلا ٠ ىب he بدالا أرق هنا ركذو

 (km ىندشناو

 ماسأو اهب. vit Lie Lite ىنقوستو ىونلا ىنلقلقت 15 مك

als peroوداع سبا  fie 1 Lolaقب كما مة رمل  
Luقارف ىم ىبلق حنو  ioادبا  ENSماييالا كاس  » 

 لحر ىكلاملا ىسلدنالا ىرفاعملا ىناطحقلا ge نب كمكم هللا due وبا“. مهنمو

 دادغيبو ىبارعالا نب ae ابا ةكمبو نامبلس ىب ةيتيخ ىم :ماشلاب عمسف قرشملا ىلا

semنب  MSنب كمدحمو ىترعانلا ناهد نب ركب برغملاب عمسو راغصلا  ces 

 SMS due وبا هنع ىور ىنزملاو سنوي با.كصأ ىم ةءامج رصمبو غبصأ ى د مساقو

sisiىراخايب تام نادمهب هب انعمدجا لاقو  PAP usليقو  À Kiwلاسقو «دبلك لبقو  

xxمهتاقث نمو سانلا لضافأ نم ناك هنا ىسيردالا ديعس وبأ  » LS (ERناك هنأ  

 لحر ile Louis ناك هيف ىناعيسلا لاقو سلدنالا لفال ايران عمج اظفاح اهيقن

 5 <, os قريثشملا ىلا bel بلط ئ

 ىوحكنلا . ىنادلا ىجررخلا ىسيع نب ىلع a رهاط +, 3 كيكحم هللا dus وبا مهنمو

 فشمد مدقو هريغو ىرقملا OS ىبأ ىم غينادب عمس ىسبع نب سابعلا Gal وخا

a) S. .رهاظ 

AA 

A 

1 
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of Emيوخ يح  Leاهب ماقاو دادغب ىلا يرخ مث ةّذم وحنلا فشمدب ًارقاو  

Liتانم نأ  Riuكلوو 411  Riuهاب" ةنس رصم مدقو ه ها"  Aleبانك نافنصملا نم  

 AS ىمو «برعلا تازاجم de ىف بدالا رهوج ندعم نم بهذلا' نيع ليصحت

 Jia وه لقعلاو هلقع لامكل نكلو هصخشل الو alu الو هتبيشل si نبه تقبيل

 Land Nez ئه ss « هتبف اهل لقعلا مدعو des لا عيمج عمج Lui تيار وأو

 « هباه ءىش ىع رصق ىمو هباع

 Je 5 نب ريشب ىب AW ىب ليكم وهو rh نب DS رههشلا Leo مهفمو

 MES نب ماس نب مكحلا ىلع رمش املو ىناب امك كلذ ريغ sui ىف do ىرفاعملا

Leiميدقتب لخادلا  olةيطرقب ءاضقلا ةطخ ىلا ريشب  ameةجابب هيلا 6  MB 

 .هثا عل تسا OX ىف تّدحتف* ٠ دباعلا (x فيدص ىلع لوذو هيلا ee. Le ملعي الو

 ىضاقلا ئناف ءاضقلل آلا كيف ثعب هأرأ ام 4 دباعلا هل لاقت RU ىق فرص هنا مكقو

 لاقتف عقو نأ كلذ ىف كريشتسا BB ريشب نبا لاقف ضاق نود نآلا ىهو تام ةبطرقب

 ىف ام لاقذ كيلع كلذ دعب Le مد Lea ىنقدصت ن | كيلع مزعأو CONS cal نع كنا

2 3 

 Sos, Le ىلابأ Le هللاو لاقذ هرافلا بوكرو ىيللا سابللاو mali AU .كّبح فيك لاقق

 كح فيكح Ji ةدحاو هذه dé ىلحر هب تامكم sb x3) ترتسو ىعوج هد

pieناسحلا هوجولاب  cb,تاوهشلا مه كلذ لكاش امو ديغلا بعاوكلل  dés 

 لافذ اهدقفل اان دكا < ىلاسيب د هلو اهيلا 5 Sauf ام هللاو ا هذه

 ةيالولل كبح فيكو ele مهثانثو كل سانلا مديل ىبح فيكو ةينات هذع

Jus Ja uote,مللاو:  Qui Leفحلا . ىف,  ui Le inde Lime peةيالولل  
Aكيلع ساب الف ةيالولا لبقا ةتلاثتلا هذهو لاغف لزعلل شحونتسا  ASهالوف ةبطرق  

 ريشب نب ديحم ىري ناك نم ىنربخا حاضو ىبا لاق «ةالصلاو ءاضقلا مكحلا ريمالا

 <, ىفو ركصعم 49, sales ةعمكالا موي عماجلا دجحسملا باب ىلع الخاد ىضاقلا

 eo .راك بو 0 اذه ىف وهو Glen بطخيف موقي مث ةقرفم Ke هلو ةرارص لعت

 ال جر هاتاو ايرثلا ىم del هدجو ايش هنيد نم دحا مآ ناسف سانلا ىيب ءاضقلل

 روهظو رغصعملا ءادرلاو ةقرقملا ةمكلا ىسم ختادحلا S5 هيف وه ام ىار Lab هنرعي

AR 5 5 
a) لو erois qu'il faut lire off. (ة B. ©. L. .5.دايعلا ىم (دجو. ه 4) Ces mots man- 

quent dans G.; L. n’ajoute que le mot لاق. : ش 
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 اه هل ليقف ىضاقلا ىلع LS لاق مث فقوت هيدي ىف اًنحلا رثاو كاوسلاو لحككلا

 نطضاقلا نع :مكلأسا اننا ىب portes مكاراو Qué de, Lt dl هيلا"نيشاو وه

 ثّدحتو هانداف رذتعاو هيلا مدقتف ىضاقلا هنأ هل اوحكصف (jai ىلع ىننولدت متناو

 بتوعو «هعم هتصقب ثدحي ناكف هنظ ام ىوف فاصنالاو tres نم هدنع لل جوف دعم

 ges Qi سنا نب elle Gite JL PAT ركلا» هسبلو a Glen ئنف

axialا سس ناكو  MEتناك  AU HAS as me po PL jte À aعع  

 كيا Mu il, EU "سبلي ناك .ىهحم خب مساقلا ie رفصعملا سبلي ناك ةنيدفلا

 ميدقلا ىف مهرما ناك هيلعو ىرشملا ىف سانلا سابل ىه لاقف مثامعلا سابل نع ىيكي نبا

 رضلا ريشب نب ىيحم Quel دق لاقف اهسابل ىف سانلا ىعبتال اهتسبل ول كل ليقف

 Rabat ol ول Jus هب GA نا الها ريشب نبا cles هيف 'سادنلا ةعبت انف

 Das هيف رظنأ ام لوأ ناكو « يشب نبأ اوكرت امك ىنوعبتي ملو سانلا ىنكوتل

 نبا
 لكسف عفدم mie نكي ملف مككلا ىلا رذعاو ىعّذبلا Le هدنع تبتو اهيف هيلع

 ميق نأ ةرطنقلا Ca ىف مكحلا ةفيلخلا ىلع ليجستلا ail ىلو نيح ريشب

 ىكلذب ٌرسف اصيحص اعايتبا مكحلا اهعاتبا ةديّدم نضم املذ هسفن ىلع سهشاو اهيف

 ىف ناك ا رك ىلع Lo لعذ Lea نسحا ىكقن ريشب نب كيكم هللا (<r لاسقو

 ىلع مكحو ءانباقعا ىف كلسملا بيط الالخ راصو انل هحكصف هبتشم ؟ىش انيديا

 رجشب نبأ ىم Hi مكحلا ىلا كلذ ريزولا عقوف ادوهشلاب هقرعب ملو ريزولا سيطف ىبأ

 ترذطعأ « مهب sas مل موق ةداهشب هبياع فىيكح ر,ركحذ 5 ولا 0 sai مككلا انمواف

 سيطق :ىبا سيل ريشب نبا هيلا بنكذ هل كلذ نا نولوقي ملعلا لها ناو مهيف هيلا

 نع جرعتي مل مهكايرجات ىلا ًاليبس 8 AS مل نأ هذال هيلع كيش نمد فرعي نمم

 هناو ةياكشلا ريشب نبا ىف مكحلا ريمالا صاوخ دحا ةعامس نب ىسوم رثكأو «سانلا

 هيلع نذاتسآو اروف هيلا LS ةعاسلا كلوق eut) انأ مكحلا هل لاق هيلع روكي
 ةريصب تددرأ كمصخ نود كل نذاي مل ناو هيف كلوق Cie, allie كل نذا ناف

 هيف (LS ak ام ke ىف فدحلا هدصقم Laits لاح ىلع ALSU ىدنذع وه سيلق هيف

 (a 6. آه ليكن.



ZIكقو ريشب ىبا راد 56  afاوفقي نأ ةيلاقصلا نايتفلا ىم هب فتي نم مكحلا  

 Le) x مكصحلل ىكحكف فروصنأ مت غلب امتير الا نكي ملف هنم' نوكي ام اوملعيو هرقأ

LEةجاح كل تناك نا هل لاقف هيلا داع هناكمب ىضاقلا ملعو ىسوم ىلا نذالا  

Juil:دق لاقو مكحلا مسبتف ءاضقلا سلجم .ىضاقلا سلج !ذإ اهيف  selنبأ نأ  

 ىلوالا ةرملا لزع املف نيترم ءاضقلا ىلوو «دحال هدنع هيف ةداوه ال فح ile ريشب

 لزعلا كيلع ىشخا هل لوقيو هتبالص ىف هيناعي هناوخا ضعب ناكو هدلب ىلا فرصنا

a) Join95 رخف مديل  Jaىنعي  aléىب فيوطلا عطقت  leةجاب وحن  Lui 

 تتاكفر ele ضعي Lie lus Ati هي Mes ىف ريمالا جميلح quïe Qi يسد 024

Luىنتح..اريشي الا: تقمير ملخ ئتمت_ امك فرصناو هلوعل : Qtلبق نم صاقر هيذ  

 هربجو يطرق ىلا داعف ةقراشملا دنع ىعاسلا وه ةيراغملا دنع صاقورلاو مكحلا ريمالا

 كلمي ام ةقدصبو (Ses ىالطب نيميلاب هنم SM مكحلا ريمالا ءانضقلل دوعقلا ىلع

 هدنع La بيط نم هضوعو هلام نم هجرخاو هرذعي ملفا نينتا نيب مكح نا ليبسلا ىف

 نأ لدعلا 3 se ىكحكي ام CLS ءاضقلا ىلا داعف هيراوج نم ةيراج هل بهوو

muناطلسلا نب ريخلا  dueمصاضي اليكو ريشب نبا دنع لكو لخادلا ىيحرلا  

 ىكي ملو اونام دق تولهش تاداهش pal ةذقيتو ديف هديب ailes هيلا oi ءىشل دنع

lusتعماشو مكحلا ريمالا الا ةيخألا نم  ETكماشلا كلذ ريخلا ديعسل كهشف زربم  

 AS ديعس لخدن ماسصخلا هب يجو نات 5 سىماش لف لاجالا هليحو ىلع تب ضو

 se 5 ةنالخلا 00 Lens ناك كقو ةقيتولا ىف هتداهش ont مككلا ىلا باتكلاب

 ديعضلاو نالطب نم افوخ هيضاق دنع Lefot ىلا همجاح ناكم هفرعو هيبأ

 NS M MO ىم Lui انأ مع اي هل لاقف هتربم مزتليو همع ريخلا كيعس مظعي

 Bis Laisse ىضاقلا عم .Las نأ ىشخنو Ales ل ابيب ايندلا هذله ىم انسيننلا

 كصقتنا ام فلخ انيلعو هيلا قحلا كريص ثيح كماصخ ىف رصف انكامب هيدفن انك

 وهو al تناو كتداهش ىف كيضاق لوقي نأ ىسع امو هللا ناحبس لاقو هيلع ىباف

 ىنينكت الو acte ايل ei نا ةنايدلا ىف كتمزل دقو كتانسح نم ةنسح

 هب انيلع JE كنكلو لوقت امك كقح مل كلذ نأ ىلب JU كيلع هللا خا ام

a) S. «خيضق 
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 مزع هيلع مزعن كقوقع انكم مل انتررطضا ناو انهلا بحا وهف هنم Lüuéel ناف ةلخاد

 هكلذ (dis RSS Mb alle Ab JS هتقياضو xls رفظ À نأ كشي مل وم

Exهناساز ءاهقذ نم نيهيقف  Leهديب هتداهش  us?ساسطورف  a riاهعفدو همتاخب  

 هايتاف  ىضاقلا ىلا CPE ىبتخ cas ىطخب ىتداهش هذه امهل لاقو ىيهيقفلا

 ثيعيس دق امهل لاقف هيلا LOULOU دوهشلا نم عامسلل هدوعق ,cui هسلجام ىلا اهب

 اقثاو الدم هيلا مدقتو.ريخلا ديعس ليكو ءاجو هللا طفح ىف نيكشار اموقف امكنم

 ةداهشلا باتك AS لوقت امذ هللا هحلصا ريمالا كدنع gi دق ىضاقلا اهيا هل لاقو

 شعدف DRE سءاشب ARS) ىدنع ليعت ال ةداهش هذه ليكولل لاق مث هيف رظنو

Ms JSىضمو  )= atريخكلا  PARCبهذ لاقو مكصحلا ىلا هروق قمار بدر  

 ىلع ىفلختسا دق ,ali كتداهش در ىلع ىضاقلا Ro ىرتجاي انواهب ليزاو انئاطاس

 ليعجو هيلع هلمكنت نأ بوعي Ÿ ام RAS كيلا مهلاومأو مهثامد ىف رمالا لعجو هدابع

 مع Lie ىف انا تككش لهو مكحلا هل لاقف هب عاقيالا ىلع هضحيو ىضاقلاب هيرغي

 Jun همزايو هيلع بجي ام لعف مثال ةمول هللا ىف هذخان ال هللاو ,ile Je  ىضاقلا

 لاقو و AS) NE بضخ (si; ak ىنسحا.ف كغم لوخدلا هيلع كعصي ناك اباب كنود

 ”|ضراعا ,alt تسنو Cle كل ناك ىذلا تيضق 5 معن هل لاقف كنم ou اذه
 بتوع املو هلثم ني ضبق ىف نيماسملا نوخا الو هسفنل هب طانخا اميف ىضاقلا

 راذعالا نم كاز 295 دنأ msi Li رزجاع اي ةبتاع نم# لاق كلذ نم دانا Las AS نبأ

 راخغا مل ولو, اهتلبق ول ريمالا ةداهش ىف عفدلا ىلع ىرتجي ناك ىمف تاداهشلا ىف
op, culيلح  dus LE a * sainةنس يشب ني  Dale Mn 

 ردقب هتمجرت ىفوتسا كقو « ةريتك هحر هنساحكمو ابيرق ىتاي امك ىينس تسب

 TIR اهب ىديع ناسف اسهذأرأ نم اهعجار A ie ىف ضايع ىضاقلا ناكمالا

 هلصأ ىرفاعملا ديحم ىب ريشب ىب DES ىضاسقلا 523 Lo هد فرع نم ضعب  لاقو

 دنع نوربعي ىذلا ةاضقلا Les ماسه نب مكحلا هالو رصم برع نم ةجاب de نم

 فلا aile ىلوو هذرص مت نارمع ىب بعصملا كعب ةبطرقب ةعامكلا ءاسضقب برغملاب
(GA 

RD 5 ملعلا ر يشي نب كيكم بلط دكلتاخ نب dei لاق تراح où € 0 »> ناذك ci 

a) Ces mots manquent dans G. et L. 5) Les man. portent ٠المغرب 
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 هنع past مث افيطل افرصت معم فرصتو هب ماصتعالا هجو ىلع هتلان ةيلظمل ىناورملا

midi) dus St لحأل Lis مث so ظحب هنم DE ىنخ Lys! ويش dés 

ire “isبتكو ثراح نبا لاق  useبعسصم ىصاقلل هتثادح ىف ريشب نب  

je8 مث  esىف هتعيض  oi _ xlءابضقلل ع ىم مدقتسا هنأ نايح  

 سلدنالا ST ىم كلام ىع ةيأورلا ىف نابعش با لاقو euh ue نب سابعلا قرب

Dei هلدعبو LsULo الجر ناكو ءاضقلا ne ليحارش لاقيو Juil ىب ريشب Lys das 

JEUDIىطوتساو  freاهب ىفوتو  Mari El Ma %iwلوق 00 نمو ةريبغ نع : 

es Er)ىردقب  eu Het)نم  Ai Ji exe 

 Due ىذ 3 !US . ةيباقم ىذ ورسبسغ مهفم سيل

a سم HT 08 tits) ىف KES ىعلطم 
S ع - عم 

 « ىديب مهفم ثخاي ei نكي مل ركب طسو ىنوأر ول

 ;{SD) NAS اهيقذ ناك ةيطرق لهأ نم م ىقفاغلا رانيد نب ىسيع نب at مهنمو

 «ىزاولا هلاق اهنطوتساو شطيرقا حانتفا رضحو"'

 ديعس نب نونكس ىقلو اجاح يرخ عيت عر يب وق

Kabilaمهنم عوسف كلام باحصأ  ىم الاجر رصمب ىقلو  Ph ail, Liesرواجو  

 «كلانه ىقوتو ةكمب

CE ee Dنيراوم جاك فن: قا  
 ناوريقلاب Ki! BC ب LAS VW نم ee اوعمسو FFF نس ىف ةريهعو باءطخ

 « نع ,LAS رع جرذ نب gi اوكرداو

 (En لا ةاحر s) cuil خيطرق لع | نم تاوبلا خقالع À ى 3 ليكام مهغمو

 نبا ركب ىبأ we) Lee فحكسا ( Le نع ,À ملعلا MS ىم ةعامج اهيف ىقلو .

 مهرجغو هيوطفن هللا ىبع ىبأو شفخالا ناميلس ند ىلع ىسحلا ىبا tes ىرابنالا

a) Telle est la lecon du man. d'Ibn-Harith, e.-à-d. d’al-Khochani (ist. des cadis de Cor- 

doue, man. d'Oxford, p.254). Les man. d’al-Makk. portent |. i, x &) Al-Khochanï .هع 

e) Les man. portent .داي  d) Ces voyelles se trouvent dans L. , e) B. ©,8 >" 17 c 8. 
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 انهنع لماكلا باقك مصي مل رصنتسملا مكحلا لاقو دربملل لماكلا شفخالا نم عمسو

 هربا كا ,Jus où نق A Le "نبا ,je ةقالع out لبق نم لا ةياور .ىم

Leتملع  HASناكو اهعريغ هاور  iiرمحالا  Qiركذي  Bou Les se, sl 

 «نيمدقتملا نيلجرلا ىفاض رضح ولو عاض AUS ىكلو

 اهيدق sui اق mue نسب JS بكاصو ةربغو AE ىب dsl نم عمس ىنيدملا

 ضابقنالاو عرولا لعأ ىم ناكو هفارصنا دعب همزالو محلا فيرط ىف ail صتخاو

 sos لاق معلن ىبينلا راك es ةئيدملا هانكس ىف ناك Ai قدمه نبأ نع ىكحو

 520 !ذاف اهيلا كصقف معلص ىبنلا ةيرس ميكاربا مأ ةيرام راد ىلع Rail لها ضعب

 طئاكب اهطسو ىف قش ىف دحاو اهلوطو اهضرع ةئيدملا 0 نينتاسيلا نيب :فيطل

 ا Gé شا Re قلاع Dit كلذ ىلا fin lé és Lbile ىلع شوفو

 دعب هللا due ابا تيارق لاق فيصلا ىف معلص ىبنلا دعقم Gulf ةفيقسو ناتيب كلذ

 0 ا ل اون نم ةيحان لك ىقو ةفيقسلاو ىبتيبلا ىف Lo ام

 تيبلا اذه لاقف كلذ ىع لبكلا ىف ىكاس وهو ىفارصنا دعب هتفشكف هربشب نيتيبلا

 الو ةداسبز الب لوطلاو ضوسعلا ىسف © ةخلاحلا كلت ىلع هتينب ss ىسنأوت ىذلا

 « ىهتنأ ناسصقن

 ةيواولا ديك بأ 0 نياع نب ىيكي نب كلام نب GAS نب MSA مهنمو

 نب كمكمو عبصأ نب مساق م اهب عهسو kb. HG ركب Li ىنكي ةقوط رط SI نم

 ناكو مهريغو ىلاقلا ىلع Late تيعس ىب رذنمو ديعس نب els ىشرقلا ةيواسعم

 السرم Nas ارعاش هنس ةثادح ىلع هاراج نم توفي رعشلاو ةغللاو sul اظناح

 0 ىنكسلا نمأو درولا نبأ ىم رصمب عمسف PET ذم قرشملا ى xasi ١] عم لحرو اغيل

 عمسف سراف ضرأ ىلا جرخو اريتك دادغبو :Sal اضيأ عمسو مهر يغو ىنانكلا ةزهحو

 ,RUE نيتسلا عم اطبتعم ناهبصاب ىفوت نأ ىلا اهب ماقاو ةميظع ابنتك عمجو كلانع

 <, نايح ىبأ ee سمر» خس ةدعقلا ىذ ردص ةشوطرطيب هدلومو

 ةسدنهلاو باسحلاب بدا ةبطرق لمأ ىم هىودعلا ىلبدكلا نودبع نب دمكم مهنمو

 .GLS (a ةياككلا. 2) G نكس ه) 8.ىدديعلاز ©. آم ىددعلا»
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Jim,ةنس ىف  Hfyناستسراس ربدو هيف رهمك بطلا ملعب ىنعو ةرصبلاو رصم ليخدف  

 هللاب كيوملا هنباو هللاب رصنتسملاب لصتاف ا. انس ىف سلدنالا ىلا عجر مث طاطسفلا

 <, نسح فيلاذ ريسكتلا ىذ هلو

 ركب Li بحكص ىبطرقلا ءارفلا ىدزالا نمحرلا due نب دمحم هللا دبع وبا مهنمو

 هتبحص لحرو ناآرقلا هيلع Li ne alsu فطلو هب صتخاو دفاجم نب ىيحي نبا

 يك ار اذا عوشخلاو ناوقلل BUT ريتك اكلاص الجر ناكو محلا ns < ءادال

 "٠ موصلا كرس ail ةبع :me « ةارقلا هذه ىنملع ركب وبا لوقيو ليم ف ني 5

suدعب كلذ ىلع ىدامت مث راطفالا 6, ةليلا لك ارطغم دهاجم نبا توم لبق  

 ريكلا نم los Le بعلاج يللا عسل كال سيلا ل ل ل
 «لمعلا ىف !دايتجاو

 ,gens Gal ىلا ,de ىسلدنالا ىرفاعملا gilo نب كيحم هللا دبع وبا مهنمو

 SL ,نب ركبو راقصلا dust نب ليعمساو .ىبارعإلا نب ظيعس Lie ناميلس ىب ةيتيح

 مع خنس نادمهب Limit لاقو مكاصحلا هللا دبع وبا هنع ىور مهريغو ىترهاشلا

 زاكحلاب سنوي باحصأ نم رصمبو هدالب ىف عمس O5 Lies ناين ىلا اهنم هجونف

 ISSN ىذ ىف po د ns دادغيبو برح نب ىلع باحصا نم ةريرجلابو ماشلاو

 نم بّجر ىف Le win ىراختب ىلا اهنمو ورم ىلا يرخ مخاريتكلا peus 1١1 ةيش

auىورو « امل“  micنبا هركذ ابهريغو ىروباسينلا بيبح نبأ مساقلا وبأ اسضيأ  

 هلوق هيلا دنساو ركاسع

 عيطم ريك <, ىبلق تعطاو el ةعاس at) دق

 DES ON ابك ستوب مهتعيش لقف pad ملا

oil 0لاقو  aitىطوتسا  fr jade LEقرف ا  

 «مصا وهو مكاكلا

 نيبال {MAL | عدو ىطسقرسلا ىراصنالا محا نب فيكم هللا دبع وبا مهنمو

dueثلدحو فشمد مه.قف انجاح لحرو ربلا  Lesهخوبش ىع  cam Siىبأ نعو  

 وبا هنع عمس لاقو ركاسع نبا هركذو ىصفقلا us Got نب مساقلا ىبا نب pee صفح

Lili ousقكحرو  aeىفوتو هب هقعض اسيلدت  CE Elu 

 ىقرشلا At دالب نم ىراصنالا ءآقب نب ىسيع نب دمحم هللا due وبا مهنمو
7L* 
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Los ist فشمد مدقن انجاح لحرو حاجان نب ناسيلس دووأد ىبأ نع تأآر ji à 

 ليلق تاياكحلل اظفاح الضاف اضيش ناكو اهلها ىم ةعامج هنع فخاو عبسلاب نارقلا

 موي ةديصق دشني هتعمسو هتيار لاقو ركاسع نبا هركذ «<سابللا ىف فّلكتلا
  caliىلع .ءاقستسالل ىلصملل  ailاهلوا

 خرج

 LS نإ كرك ل عسا Las ناو io نيس au "عشا

 نم نيرشعلاو ىناتلا ىف كلو عماجلا دك سملا..د ىرقيو ةراجحلا راد us ناكو

 رهظلا ةالصل سيمخلا موي ide رصعلا ةالص دنع ءاعبرالا موي ىفوتو POP Riu نابعش

 نم" ىئناغلا

 «ىفلسلا هركذو هنذفدو هيلع ةالصلاو هلسغ Li ٌتدهشو لاق ضر

 ,ss ىلا ىلا دق نم برقلاب خناكصلا رباقم ىف ىفدو هز خذس ئةئكحلا ل

 ىم ىجررخلا ىراصتالا ىسيع نب ىلع نب رهاط نب دمحم هللا ous وبأ مهفمو

(ASSخيناد  Erنبال © ىصقتلا بانك  Li Ca #1 Meجرخ مست ىرصخلا ىسحعلا  

 = TT ديدش ناكو ةيبرعلا ىرقي ue Les ماقاو of ki فشمد A اجاح

 هيقفلا ىسحلا نب xD خيف نيسحلا ss ىحخا ىندشنا لاقو ركاسع ىبأ 59 « ءوضولأ

 هديفنل ىرصخحلا ىندشنا لاق فشمدب ىسلدنالا رهاط ىبأ اندشنا لاق

Gi mt)ثيدحلا ىف ءاج امك هدنم حارس سمو  

 هسفنل ىرصحلا انهشناو لاق
At” se < 3 1قوذ وأ ضرالا تحت ناك ول  Miىذويل ودعلا هل جيتا رح  

Lieذورمنلا تّدرأ ةضوعبلا نأ نايف نيف 55 يدع ! » 

 ka ىفل ةخطسقرس KO نم ةراؤنلا هللا dus ىب جرغلا am ىبأ نب Date مهفمو

rs estاجاح لحرو هموظنم ضعب هنم  obنم عمسف قارعلا لخدو ةضيرفلا  

 ند كراسيملاو ىزيربتلا احلا ودأو لسا نوربخ is مهخم (x أوزاجاو ةءامج

 دع ةنرديجسلا لونو مهربغو ىنافكألا نب خللا ةبهو رادنب نب تباثو رابكلا دبع

 ىرصعلل كشناو كلانه ,ii هنع سانلا فخاو اهب

 نيل نمو سمللا oh نم مف اهنمو ضرالاك سانلا

a) B. .ىصقتلا 8) 5. jbl. 

lo 
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JE BE Re RSنيعالا ىف لعجي ةفئاوا ١١ ١ ئجولا هنم  

 . «ايهريغو ةراج نباو ىمرصعلا نبأ mie ىورو

paiesخطانوغ نكسو اهذم حلصأ ا ىقر ويملاب ريهشلا نيسحلا نب كيحم وكب وبا  

 نب هللا Due حتفلا ىبأ نم ةكيب عمسف اجاح لحرو ىفدصلا ىلع ىبا ىع ىورو

  EE) DS \Aوصن ىماو  BTSىدنواسهنلا ملسم »= سد كاملا ?” 57 usىذو لا :

 26 فرشم نب ىسحلا Lolo ىزارلا هللا due ىبا ئم ةيردتكسالابو où Kim ىم ةدعقلا

 دلب ام ريغب ثّدحف ةليوط ke دعب سلدنالا ىلا داعو مهريغو ىشوطرطلا ركب ىباو

aaاًيرهاط اهيقف  ناكو  leثيدحلاب  Lite dat ul,هيلع بلغي هاور امل  

 نال اسيلدت ىدزالا هيف لوقيو ظناحلا ىريمتلا هللا دبع وبا هنع ىور pelle دمّزلا

 معنيلا دبع هنباو ميحرلا due نبأ هللا ue ph فزر نبا ركب وباو دزالا ىم راصنالا

 هيلا لمح نأ دعب فتنيح برغملا بحاص نم Lilo leu ىلا اريخا راصو مهاوسو

 Le se عمسو SL de ناحرد نبا مكحلا وباو فيرعلا نبا سابعلا وباو وه

Ov Kw6 =<,  

Gas ىليزتنالا ant قليلا ىب eo RE 
 ةميظع نياسب  ai etنع تاارقلا  due Lotىبا نع ىورو ىطسق سلا هللا  Dueهللا

 ىباو ىنالوخلا  dueىرقملا دوأد ىباو ىناسغلا ىلع ىباو جرف. نبا هللا  olرفعج

 نع ةكمب ىورف اجاح لحرو فيرط نبا كيلولا ىباو فحلا كبع نبا  oùةيواعم نب

 ةير د ذنكسالاببو '  ceىميضحلا نبأ  due aiنبأ ىسحلا ىباو روصنم ىنب دمحم هللا

 تناكو ىرزاملا نع ةيدهملابو ئطامنالا فيشم , aileعم  Qiريخلا نب روصنم ىلع

 بدحالا  Lau àهيعن اميغلبف ىربطلا رشعم ىبا  LU vouدعق ابيّكَح نم الفق

 : تيكا ىلع BEN 8) A2 ىف نسحلا وبا pete ie «à ىلع تثأر لوقب ( ويصخم

 ele ىف ,PA هدلبب ةالصلا ىلوو ةلادعلاو ىدسصلا نم هناكم فرعف ىفل نّمع

 عبسلا تاارقلا LS ei هلو سانلا مهنع ÀELS Less هتيب لعا si, Les رهتشاو

 ةديزفلا ٌباتك Last هلو ٠ ىِسيِطارْفُشلا ةديصق حرشو فورصلا يراضم ىف ىرخاو

a) Ce mot manque dans آس.© 35. 2( G. MOTTE L.S. «ىكتشلتو ه) 8..قرشمم 4( 8 

 , ; voyez Hadji-Khalfa, n°. 9469ىسطارقشلا  +) Les manuscrits portentتححالا.
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 اذه ىف ةسائرلا تناك هدعب هينب ىلاو هيلاو ةيرصحلا ةديصقلا er ئد ةيصمخلا

 jt Cell باهشلا هيلع ارق ee نبا ركب وبا منع ةاورلا ةلمج» مو ناشلا
 ىورو ةثامسمخو نيعبرالا دودح ىف ىفوتو Où Riu بجر ىف هقيلاوتو ,aille عيمج

 sai كاكحضلا of منع

 ىلع ىببأ نع ىورو Loi هانكس لوطل à ىدادغبلاب فرعيو نايج M نم ىجررخلا

 ة ءايكلاب فورعملا ىربطلا ىسحلا ابا ىقلف اجاح لحرو بانع نبا ديكم os ىناسغلا

Li,بلاط  Li Laثدح ارواشم اهيقف ناكو مهريغو ىشاشلا ركب  De mi aie 

alقرهتفلا  pAlEl ot ee sta ul AU ie pif dualني  

 Co ةنس سافب ىفوتو دحاو ريغو موجالملا نب ميحرلا

  Liركب , de:خضيرغلا ىذا قرشملا ىلا  ésىيتنس ةراطنق ىكسو ها. لبق 6

 نب هللا رصن هللا دبع ىبأ ىلا ددرتيو نارقلاب .ملعي ناكو اهنم  Dustثيدحلا عيسي

 نس دادغب ىلا ماشلا خيرات بحاص ركاسع نبا مساقلا ىبا ةبكص لخر مت هنم ."

 نم دعم اهب عمسف هليمز ناكو  meناسارخ ىلا يرخ مث هريغو نيصحلا نب هللا

 ىنيسحلل ةزمح ىم اهب عمسف  Lieمساقلا ىباو ىوارغلا هللا دبع  dalمعريغو

 عمسو  gsمهنم ةعامج  dust miىنيسحكلا ىلع نب نسحلا ( ouhحايبصمم مجنلا

 نبا  dateمث دنع فخويو هنم عمسي ةدم اهب ماقاف لصوملا غلبو امهيغو ىكسملا

  (exilةيارج هيلع تيرجاو ةيرونلا بتكلا ةنازخ هيلا تملسو اهنطوتساف بلح ىلإ

 ةراعالاو ةياورلا ىف رسع ديف. ناكو  Lesفقوو  af.باحصا ىلع  mansلاوع هلو

dei dut, sf Lt املاسمو :ىراضبلا هخويش نا راسا فير نم ةجرخم 

Ms ناجع وباو ىمخكللا راوس نب رفطم روصنملا وباو ىشنايملا صفح وبأ هنع ىور ٠ 

 ىب هللا  LSنباو ةحيوس نب  Laiهضيرات ىف ركاسع نبا هركذ «مهريغو نانسلا

 لاقو :  cameةخطقن ىبا لاقو «ىنغلب ام ىلع ها ةنس ىلوالا ىدامج ىف تامو. هنم

a) 5. ىرادغلاب. .ةز Ibn-Khallikän (n°. 441( ajoute سارا e) Les man. portent «Liu. 

d) S. «ىماكسلا e) S. «ىسنايملا Je suppose qu'il faut lire ىجكانايملا voyez Lobb-al-lo- 

bab, .م 11, annot. x, et p. foi. 
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 ىب فسوي بوقعي وبأو ىروباسيبنلا ميهاربا ىب لمس مساقلا وبا مهنم ةعابج نع تلح

 ىبلحلا ناولع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع دمحم وبا هنع Lite ىناذبهلا ميهاربا

 لحي قوت ,mien حبا هللا mo قود meuf Le ttes انس, نين زوجا نحل

 «رابألا نيا خلاق ىيعيسلا غلب دقو مدقت امك of ةنس CAS ىدامج ىف

 قاس رادو خيطاش نكس LS ره a ةداعس نب mes ىب SM AU) us وبا مهفصو

 رفعج ىبأ نبأ دمحم Li Last mem امهنيب ناك (je حاحاصلا هبتك :تاهماو. قاتعلا

 ابا عيمسف سلدنالا برغ ىلا لحرو ans ناك ام لمحو هب هقفتلل هسلجم روضح مزالو

dustباتع نبا  Liىدسالا ركب  Liنبا كيلولا  * Loi, né,ىنالوخلا هللا دبع  

Lt,بتكو مهريغو ىبرعلا نبأ ركب اباو ياحلا نبا هللا دبع اباو كشر ٠ نبا ديلولا  

due of aliىيضاوضلا هللا  iii teنبأ  pl Lasمساقلاىباو..فيفع لوقا ندحالا  

 ىفقاف هل. ةنس قرشملا ىلا لحر ri مهريغو ديسلا نبأ دمكم pile باوص ىسبا

 ملعو هقفلا aie Jus ain عيسو هيحصو ىقرويملا ردان ىبأ جاجحلا ابا ةيردتكسالاب

 ةيواعم نب /” نيزر نسحلا Li ذكمب ىقلو Pie ىف Ut ةضيرف ىداو مالكلا

 باحدصأ ىم لازغ cils فورعملا ةقدص نبأ دمحم ,Li اهب :يبكلاملا مامأ ىرديعلا

Lesاسهنم عمسف ةيورملا  Àنب كنس نب ىلع نسحلا ىبأ نع ىورو امهنع  

 Jo Qi oeil Li agile ja ئلاوعلا wule oi le لمح Le ىناسغلا شايع

JRفوع نبا رهاط ابا ىقلو ةيردنكسالاب هتافو ىيح ىلا ردان نبأ ؛بحصف  Lisدبع  

 ئف ىقلو ىطامنالا فرشم ىبا نسحلا وباو ىشوطرطلا ركب وبا. اهنم هيلا بتك سقف

 هيقاد à) jte ماعملا بانك. ضعب هنم عمسف م ىرزاملا هللا دبع Li ةيديملاب ةردص

 ناكو ةحيسف ةياورو ةمج امولع ,aile ىف لصحح ,wi 8 ةنس ىف ةيسرم ىلا دانعو

 بيرغلاو ةغللاب اريصب عورفلل اظفاح هريسفتو DER de ىف اكراشم راثالاو ىنسلاب افراع

Hisنما  leابيطخ:اغبلب سبيد, هلا ارثوم .فوصتلا لآ .اليام. .مالكلا  Lesئشني  
 عوشخلاب (EE ىلع اظناحم ةرامشلا Mu ملكلاو راقولاو تيهسلاو ىدعلا عم بطخلا

d)S, x. e) Ces mots manquent dans B.1( . هيلع. €( ©. تراس.  a) S.oôlæw 

 ,G. L. f) Se Cr)° g) G ىنزاملا» 3
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Lt,ةيسرمب: ىروشلا ةطخ ىلوو موصلا ىلع  lueىف ذخاو اهعماجب ةيطخلا ىلا  

 Ko .نيمتلملا خلود LOIS es Les ءاضقلا ىو مث دقفأا سيردتو تيدكلأ عامسأ

 ميقيو ةيسنلبو ةيسرمبو اهب ثيدحلا عيسي ناكو ,Lab اهذختاف ةبطاش les ىلا

 ةيرملاب < دقو اهيلع ايقاعتم ةثالثلا راصمالا هذه عماوج ىف عمجلا مايا بطخلا

 ىسحلا وبأ هنم عمسو امهريغو ىطاشرأا dust وباو بهوم ىبأ ىسحلا وبا كانو

 مسأ (re 38 ىلا © ةيقرتملا rs 8, SV هبانك varie ىذمونلا عماج ليذف نبأ

 نبأ لاقو «بدالاو ثيدح.حلا ماع ىف ةكراشملاو هلوصاو هقفلا ىف خوسولاو فراعملا

sasىذ  ail aieفاخلا نسح لدعلل ايفتقم ماكحالا ىف ايياص ناك  Eu,ليمح  

 ,Lai ناقنالا je نم BA > Las خسلاكملا 25 بناصكلا ss ةخاماعملا

 ىف ىندصلا طخي نيعحبحصلأ عم se DS ناسح et mhés تتناك xl ىكحو

 os الو اهتدوجنإ اهناقتاو اهتحصا ىف: هبتك Ko 2 انخويش» diet نكي ملو لاق ىيرغس

La ikكَ  disركنلاو ةوطحلا م خماعلاو خماخلا  FANS8 0« 55( ام ردقلا  

 نع افورصم خيطاشب ,Le À اعيمج Joie تاسع نبأ رهع وداو انضيأ نايفس وبدأ

 ةيوسنملا ةضوولاب 4 هدا Kw نم موي لوأ ىنفدو* € هدد ظنس خكحلا ىذ رخآ اهشاضق

 PA Rw ناضمر ىف هدلومو ربلا تبع ىبأ ه رمع ىبأ ىلا

 ىنكي رقش ةريزج dis ADS لأ ىم ىمحكاللا حاسضو نب ميعاربأ نب des مهنمو

 ىذاف اجاح لحرو اريتك هنم عمسو MAS نبا نسحلا ىبا نع ةارقلا.فخاو مساقلا ابا

 اهدعب 7 خذسو هك Ki LS Le, a) où ىلع ىبأ نع (2e تأارقلا ثذخاو ةضيرفلا

 ىم ذخاي مل Ram Fe ىم اوحكن nl Les ارقأو ةيسناب لامعأ نم رقش ةرببؤجح لوف

Lai defاكلاص الجر ناكو ايعماجب ةبطخلاو ةالصلا ىلوو ةيدع لبق الو  lol; 

Lisةوعدلا ةباجاب ديلا  Boxeهم» ةذس رقص ىف ىفوذو ضايقنالاو عرولاب » 

 تنقل لها م ناسملت ليون ىبيجاتلا نمحولا DE نب كيكحم ANT كيع oi مهفمو

esىكسو ةيسرم  saiةاويروأ  Me,كلانه ةماقالا لاطأو ةخضيرفلا قدإف قوشملا ىلا  

et L. oo. 4) Ces mots ne se trouvent que dans .© (ه Linie.8.  )5. خبقرتملا. 6 a) 

le man, S., où il y a une erreur de date (566).  e) S. DAS 
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 مهنايعا ىم نيتالثو ile نم ديزأ ةريتك ةعامج نع ملعلا بتكو ةياورلا ىف .عستساو

 ىف ,ed امل هنا ىكحو هنع ,Xi هب صتخاو هبكص ىفلسلا «رهاط وبا نييقرشملا .

 نم ىيثمو رافسألا نم اريثك بتك هنا هربخاف منع بتك Le aile برغملا ئلا هلوفق

 Las NN ىكق هللا ءانت نأ برغملا ثدحم ges هل لاقو كلذب PE ءاوجالا

 ءامسأ ىف per كقو هنع تذخا ام Le فخوي ىنح رمعلا لوطب ىل هانغدو لاق اريتك

 لفقو LES تاياكحلاو راثآلا نم هيف رثكا foie اغيلان مجعملا فورح ىلاع هخويش

 sit ىف ةتلاقو هلضفو رقفلا ىف ىرخاو ظعاوملا ىف انيدح نوعبرأ هلو ,me نم

 ,le Lie ىف :نالسلسمو معلم ىبنلا ىلع ةالصلا Ko ىف ةعبراو هللا ىف

eiبجر ةئالثلا  chatsناضمرو  Qué,ىذ رشع لضف  sutبقانم باتكو  

 ىف بيغرتلا باتكو < ىرغصلا كثاوفلاو ٌللجم ىربكلا ,bit die نيطبسلا

 RU RE بسك دنس« اس ب وز اص

 ىثونو OP وحن ىف ىرغصلا تنقلب هدلوم كسلذ ريغو ىفلسلا ةخيشم باتكو

65e, À Ru 

 نبا نيدلا ىيحم ىديس «رهبت ىتلا نساحملا وذ «ربكالا يديشلا مهنمو

 دنع: دلو“: نبأ وماستلا ذل ةحنعا 8 تججا 7 ىدج772
 موي ةيسرمب كلو ىرهاظلا روهشملا هيقفلا ىفوصلا متاح نب ىدع ىخا متاح نب هللا

 عيسلاب ةيليبشاب فلخ نبا ركب Got ىلع نآرقلا ارق of Riu ناضمر رشع عباس نينثالا

 حيرش نب كمكم نب حيرش 8 MSI ىبأ si نبأ نع هب هتلاحو ىنانكلا بائكبو

 ىبطرقلا طارشلا مساقلا ىباأ ىلع روكذملا باتكلاب عبسلا اضيا ًارفو mul نع ىنيعرلا

SASىع هب  oùركب ىبأ ىلع عمسو فلولا  dusريسيتلا باتك هةرمج ىبأ ىب  

CAىبأو نوقرز نبا ىلع عمسو فلوملا نع هيبأ نع  due dustىليبشالا فحلا  

Loنيغو  etناكو مهذادعت لوطي برغملاو قرشملا لقا نم  AEةيسرم نم  

 js kb هزامجاو قربثملا ىلا لكترا مق on خنس ىلا اهب ماقاف ه10*خذس ةيليبشال

 ةذم راجحلاب ماقاو رصم لخدو ىزوجلا نبا يرفلا وباو ركاسع نباو ىفلسلا ظفاحلا

ssىماتلا خعبجلا خليل 2 6*1 ةنس فشمدب تامو مورلا دالبو لصومولاو دادغب  

” 

a) 6. .آس ol. 6) 2. xml. (ه. B. نزوح S. .رمح d) L. 4v, 

Tom. I, 72 
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 هتاشو اخروم هسفنل ىندشناو « نويساق مفسب ىفدو رخآلا عيبر رهش ىم ىنيرشعلاو

 هللا هظفح fiv ةنس ىنشلكلا دعس نب due خيشلا

 ماماو ليسو Gi on SE نوكلا ىف ىمتاحلا امنا
sims ابز ١ oumst Lu "نقلوا né ce le Qi pole à 

 مالهم Lui تانث كارا كلق fus 085 ىتم مئلأس نا

Esنم وه راثالا نبا  AOاراكنلا بألا لاقو ةيرملا  Al Aiلكم محا درا تسلا ىلا  

 is DST لا لاتمز" mb Rue نى

 ىرذتملا ,JB «سلدنالا ىلا اهدعب دعي ملو اجاح قرشملا ىلا لحر مث ةالولا ضعبل

(ra xaD 83 re Pal] ESفاطو نا ود ةعامجو لاوكشب ىبأ مساقلا أ  OL)ىكسو  

 ءاملعلا نم ةعامج هيقل هنا رابالا cut لاقو «ةقيرطلا ىف عيماجم عمجو ةدم مورلا دالب

oùىبا لاقو قرشملا  Lotع خا هنأ  

 لضفلاب ai ىموي ناكو 4.6 ةنس دادغب مدق هنا هريغ لاقو aie اوذخاو ىيحبعتملاو

 ىلع مالكو ةدماجملاو ةضايرلا ىف مدق هلو ةقيقحلا لها قرط هيلع بلاغلاو ةفرعملاو

 ,DR som lt, Mail, 0e أري Nu لقا نال
 هللا لوسر Less ىار تامانمه هنمض عومجم هفيلات Ge « عابتاو باحصا هلو زاجكلاو

 ناكو راجنلا نبا لاق «معلص كر ىنمع اهب ثّدح 5 تامانمو هنه عمس امو معلص

 ملع ىف بتكو رواجو محو رقفلا فيرط كلسو بولقلا ,Lil ةينوصلا بحص ل

 هب تعبتجا «ميلم مالكو ةنسح راعشا هلو اهداقزو برغملا حياشم ةرابخا ىفو موقلا
 ىل ركذ وه ييشلا معنو هرعش نم اعيش هنع تبتكو اهيلا ,Cale ىف فشمد ىف

 ةنس بكرلا عم Li Le ايلخد مت اموي IP اهب PU 4.1 ةنس دادغب لخد هنأ

SOUS aسافملا : 

Je انتم Ge "نايت Le الظتيلا mes de Goes Le ile Li 

 لبزلا ىلع فيتفلا كسملل لضفلا ىري 20 نكي مل عيرلا فشنتسي نكي مل نمو

nilهدلوم نع » HU. JUSناضمر ٠١ ىينثالا  Rsنم ةيسرمب © ه1.  D OS 

 ملعلا نوتفل Mis «ليضفتلاو ةليجلا لييج ناك هنا 4 ىدسم ait لاقو « ىهتنا

 مالا hr, en عدلا ولا SON A نيستا ضخا

a) S. Lao 0) S, “رايخأ c) LS. 54 B. 40: - d) 6 نىوسم 3 L. CS se 



 ت ol تك

 ىبأ ىم ةتبسبو ىمرضحلا كيلولا ىباو كحلا نبا ظفاصلاو: نوقرز نبا نم هدالبب

estaنبأ  vueهللا  pieوبا ةيايبشأ هيلع  Ds Justeليحكم نب معنملا  ei 

 كلذ ىفو ىليبشالا فعلا دبع ىقل هنأ ركذو ىلصم نبا رفعج ىباو هنم عمسف

 ىف ركذ ىنيدلا ىيحم ئيشلا ىديس GE كلذ ىف رظف ال تلق «ىهتنا وظن ىدنع

ei seوأ هانعم ام بويا نبا ركب ىبا لداعلا كلملا نب ىزاغ رفظملا  eiنمو  

 ىلهبشالا هللا due Lys ىمحرلا vue ىب فحلا دبع dust وبا نييسلدنالا انخويش

 ىدتيملا CA Leilaut نم Le نمعو ثيدحلا ىف ءتافقصم عيمجاب ىنتدح =,

 جير ىسحلا ىبا ىع موح نب ديمحا نب ىلع dust ىبا .مامالا بنحب ىئنتدحو

 ضعب لاق «ىهتنا هل let ىفلسلا ظفاحلا نأ لاقو «ىهتنا هنع ميرش نب dust نبا

 رظنلا ىنطاب تادابعلا ىف بهذيلا ىرفاظ ناكو ةماعلا ةزاجالا اهبسحاو ظاقكلا

 د دا LEE ع اة ى SM ts اكمل ىنا> فقدنا Abou اليكي ىنعلكلا زي ينفد الكل سانا

 نع ns dire اذه امالك وأ دوسالا هل DAS اذه لاقن ىلملا موي تاذ هاكر مورلا

 هل je هقلخ jet كل لذي هللا Los ىل لاقذ ءاحلصلا ضعب ةكمب تمدخ لاقف كلذ
we 

 مايالا ضعب a رم Les ماقاو اهلون املف مهرد فلا Kia ىواست رادب 5e مورلا كلم

 تراصو لقاسلا اهماسنف كل اهذخ رادلا هذه *يغ ىل ام لاقف هال ءىش هل لاقف لكاس

 ,ile رطاخ ةوقو ,Les مالكلا ىف اعسوت هل نأ هقح ىف ىبهذلا لاقو < ةدل

Lui,الول نافرعلا ىف ةّمج فيلاوتو فوصتلا ىف  RAREكلذ لعلو هرعشو همالك ىف  

 ليذ ىف ىنينويلا بطقلا لاقو «ىهتنا ريخلا هل ىجرين هتبيغو هركس لاح هنم عقو

 فرعا Qi لوقي ناك هنأ هب انعفنو هضر نيحلا ىيحم خيشلا Que ىع نامؤلا ةارم

 ىغبني dé ناك هنا mie نيكدوش نبا لاقو «ىهتنا ءايميكلا .فرعاو noi ali مسأ

das3 لييعتسم نأ e.هلايخ ىلع امكاح نوكي ثيحب هتامانم ىف روضكلا ىف  

 راصو ر vuell هذ١ MAS لصح !ذاذ ةظقي هيلع AS ناك Le اموذ هلقعي هفرصب

Lateهل  Dsاذه ليصحتب دبعلا متييلف !اًذج هب عفتناو تروا نع ذ كلذ ةرمث  

 هاقتي ناس ناسنالا نم عنقيأ ناطيشلا نأ لاقو «هللا نذاب ةدثاقلا ميظع هناف ردقلا

a) 58. .دكيتبلا 6) L. ,هيلا 
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 هنا هل رضح ىنم هذا كلاسلل ىغيني لاقو «كلذب همزع pis ةعاط ىلا ةعاط نم

 ناف a ءىجاي نأ ىلا رمالا كلذ كرتي نأ هيلع ع هللا Ages a وأ رمأ ىلع دقعي

 نوكي الو دهعلا ثكن نم اصلخم 6 نوكيل ae هللا رسيب مل ناو alt هلعف هللا رسب

Lakeنعتنا  ct alu,نيرا ملت  ds en euro 
 Sault pool ىلا Less és Minh, MU : نيد

 rites ميكحلا تنك ile نأ ناوكألا ةطقن ىه

 550 be LAS تبكر لق يضل en. HS Les هلوقو

MFاوسفانتو مهئاقشل اهردق © ةيربلا  plat uit (ei 

 فرشتسم ىلع نويساق Me حفس ىف ناك هنأ ىشورطالا ساحنلا نب دامعلا

missلاق ءىش اهيلع سيل فشمدو مهيلع باحسلاو ثيغلاو نيدلا ىيحم 0  

 رعاشلا فورخ نبا ىدنعو شكارمب ue لاقن لاحلا هذه ىرت امأ (pui تلقف

 هذه Ma لاكلا ففتا كقو 2 ىقاذيقلا ىبطرقلا dust نب ىلع ىسشحلا ابا ىنعي

 ىندشناف € ةلاقملا هذه* لقم هل تلق

 مركلا تيبب ani فاورط Vista باحسلا فوطي

 ,DE) sis ءامدلا كفسل عيطتسي الف الوزن موري

 هاوذا نم انيلع هللا volt ضرافلا ىبءرمع ىديس ةيجرت ىف ىزيرقملا ىكحو ىهتنا

 AE |( حرش ىف هنذاتسي رمع ىديس ىلا ثعب ىبرعلا نبا CHA Last خيشلا نأ

 هنأ هب فره نم ضعب لاقو « ىهتنا اهل حرش ةيكملا تاحوتفلاب ىمسملا ئباتك لاقن

 م ,ed ناك dus out تالت , موب, لك us ناك ةيكملا_تاحيوتفلا Lite امل

 D نإ لايق ايست انهي = (Les 5 6 Li فقشمدب

 سانلا لغتشاو عيمجلاب ىدصتي ناكف امهرد Pen لك GS ىباو مهرد ةثام

 لوقي ناكو نامزلا بئاكاع نم وهو ميظع تيص مورلاو نميلا دالبب م هلو هتافنصمب

 همظن نمو بسكلا mg ل ةلزانملا Ci Ds ءايمبكلا فرعأ

 ( وحلا كاذ fus اذغل اه ونبلو ىئرصب Loi, Le Les تبيع ىنقيقح

Ladiesرظنلا مكعب ترص اهي دعنا  CEىتح ميعأ اهب اروكسم  val 

a) 8. .لس. 5. نوكي .© (ذأ. ة oc) 8. ©. 5. .خطيسبلا d) Les man, portent .ىفاحبقلا 

6) B. تماق Los رك 17 G. L. S. .اهلو 
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MONتس  

 EN كاذ lez ىنبيق ام هللاو ىرْذَح ىنغي ناك ول ىَّذَح نم ىَرْذَحاي ه

 رشبلا Joie ىبست SALE وأ تير (fs) رمكلا تاذب قت Rad clim ىف

AS RU CA TR PE RE CENTRE 

 is كاد um اهديع تدهس ار pin ابصأ jai اهروتبال ! ترق نا

 ne ىظح ناك ذا مكرصبا ىكل ىنيع ىرّذو a ىداوقف ىذخ ىجد نحن ارمق اي

CE JE,ءاهقفلا ضعب تيار هضر ىبرع نبا نيدلا ىيحم ىديس خيشلا لاق 5  

 AL كلها عم As فيك ىنلاسف ةليؤط ايور ىف مونلا ىف

 ىنخزاسمتا ىنم Gao تمسبت Aires سيكلا ىتيب Jet ىار اذا

LL af, Lieنعم   &astoىلع ندتناو,تييكت  LUS 

dlل  LAS Guideزئيشو «؟هقيقحلا ناسل هللاب ملاعلا مامالا ركذو «<لجولا كلذ  

 مامالا نب ىلع نسحلا نبأ ى .بدلا لامج :مالعلا مامالا ىب 00 ىيدلا ىغص «« هفيرطلا

 ةديرفلا هتلاسر ىف (x ىراصنالا ىدزالا رئاظ روصنملا ىبا ىيدلا لامك مانالا ىتفم

 فرشمدبد تيأرو هتروص ام مدلك De) us sta CSL نم ىأر نم ىلع ةيوقكملا

alىيحكم ديحولا فراعلا مسا  caبيلا ءاملع ربكا نم ناكو ىبرعلا ىب'  

 ترج هن (COST «ce NCA مولعلا ى م كل © à امو « دبيبسكلا مولعلا sil نيد عمج

 البقم دوجولاب Lits ال Ye اقلُخو Lle ديحوتلا هيلع بلغ ناكو ««هريتك هفيناصتو

 ىديس نيبو هنيب ناكو فيناصتو 4# ديجاوم بابرا عابتا Me هلو اضرعمب وا ناك

 xbals ىهتنأ ?ce ei Kit, Jo Le امهضر « تا_حابيسلا ىف ةقفر ءاخا ES ذاننسالا

eus ne,خيشلا ىديس مظن  Lasنيدلا  eهلوق ضر  

MS oh jours at مارأ الوب gs Mans 

 تناو كاري ال هنأ لوقت فيك تيبلا اذه عمس امل ىناوخا ضعب ىل لاق =, لاق

 الجترم هل CA كاري هنأ ملعن

 RAS ىناري الو. Labo هارآ 15 مك RAST aff الو ٠١ اًمرجم ىناري ee اي

 ,x) Lol هرهاظ ديعقي ال ,ail لووم هكر خيشلا مالك of ماعت ههبشو اذه نم يلق

a) G. L.S. joie DE) 2. PISE 5. وكلا (après ce mot il y a un blanc). Cet auteur 

est aussi cité par Ibn-Khallikan (n°. 614). +) Les manuscrits portent > à) S, dat. 

 ىبرعلا نبأ“  5. ajouteه)
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 <« لقننت 2 pal SE حاف ةردحاولا خيتو فدحلا ?sa ادماش كافكو pal فيباذ لماكم

 ]44 ملعأ هتايلوأ مدلكب ,ai € ملسأ مياستلاو و pars مدلك وعملا ألوف ىف سافللو 0 كاملا لحد

 ردقلا خامل طداض LS يضر ىيدلا ى يكرم SA is rl بوسنملا مظنلا ع و

Xi خليل ses ىيرشعلا ue EE موي مسن نأ اعيبج Li, 

pe ds ليتعأ نيرشعو ىداحف» Lino ّلوأ تبسلا موب ناك SE 

 PE تتش Le نيرشعلا عباس cu LEUR ىف رهشلا موب ناك نأو

 a عسات ىف 6 دعولا ليل كيتاوب كانوا اا للا الاب لم قلو

Pleure »يسلب ورزق EE ne ه 
 ىفو  de pt Letاني  eeبلطاف كنودف اهموري“ , Elu Loرشعلا 0

 ,ui رفظت نيرشعلا تلات ىفف gel رهشلا !دب نأ سيبكلا مويو

 35 ةليل ىف فصنلا de كيفاوت ةعمج iles Jill اهسطباضو

 نم ىلعا audi ناف هحر خيشلا ىلا مظنلا اذه ةبسن نيقي ىلع تسل تلق «ىهتنا

 6 هالاو هيلا هيسن سانلا ضعب نالو ةدتافلا نم هيف L aies ىنكلو مظنلا اذه

 هلوق Wok jé هحر هيلا 5-5-5 اممو ءاكلذ ةقيقحي ملعأ

 aile هنيعو ىرضخ ىرس ١ :> ئنانجأ ,als ئبطق خبل

Jus,ىئسفن ١١ قسوم 0  cos0 ئناماه :ئوهلاو  

 امهسحليو هنك ىف A هب نمل نابتكي نيتيبلا نيّذع نا ةاقثلا ضعب ركذو

 هحر خيشلا des املعلا ضعب JE كقو تابرجملا ىم وهو لاق 25 هللا نذاب اربي هتاف

 ةياكح كلذ ىف ىكحو فيس ام Mal سفنلا نوعرقب soie نأ نوعرف نامياب هللا

 هنبا هحر نيحلا ىيحم pull كلوو «دحر ul رصتني ناك ىمم ءايلوالا ضعب نع

dusسردو ثيدحلا عمسو 41١ ةغس ناضمر ىف ةيطلمب ىيدلا دعس وعدملا  JE, 

 تكالوف ءلسخد Rue dot ةنس فقشملب ئقوتو روهشم رعش ناويد هلو دّيِحلا رعشلا

 ناكو نويساق مفسب هدلاو دنع روكذملا GS مصعتسملا ةقيلخلا ,Jus دادغب

 sa ىمو بلح ىكسو ةرهاقلا مدق

RER RS CNنع ل  

a) 8, ©. L. .نجولا 6) Les manuserits portent sl. e) Voyez sour. 28, vs. 38. 



ENT Me 

 طسبتا ياع قوف MS Mis LE mi 5 call hé ليقو

ee 5,نق "درو )55  QUI Lait 5 JL, LESظقف  

 ناطلس بتاك ىسلدنالا ىّرج نب هللا دبع وبا بتاكلا هلاق ام اذهب تكذت تلق

 ىف فويسلا باحسصا ءاسورلاو مالقالا بابرا باتكلا عزانت نيح نانع ىبا برغملا

 , لاق اوغرف LL انتعنصل بسانم وه Les الا agi ال ةقرف Ke تلاقو اعلا هيبشن

 5 نبأ

 ىئطالساو ىبرخ لع ae داعب pp ose CN ظيلطللالا Cat ولأ 101

 ىسالحا Lil ابنا ىضتقت Là ىلع راذعلا ئف عيدب ىّنعم لكب

Jusتراضنلا ىضزأ ال بقكلا وذ  PS EC PPS TEE AR PART 

 ىسمالفأو: سالما هيت مم ١ نق Lt كسوزبالا تكا لف نك

GA oعمجا  Les GAS esماللاسب  PREماللاب هيبشتلا  

 هلوق CAN دعس مظن نمو عجر « مولي ال ام موزلو ةهيدبلا عم كردت 2 ىتلا Ra هذعو

 ىعمادم ضيفب Make sie السوم gr بوبحملا نم ريس

 عفان نع كلام ةياور ٌعمسأف ٠ «عفان ىقير Cle بيبحلا لاق
 هلوق Leon sul نمو

 Lake ais ىرإ ال ئنوعد تلقف "2 هتيوه سف نم رعش اويصق اولاقو

 Lulu نأ لظلل بجع والف هذق ىصغ لع ىف سيش هاّيكم

 (AIX فقطنم نع برعي eh انل ضاق تو «لوقو

 كرابم مول« ينسف po Lens Gi كراتجملا as لمار طمعا alle ex هلوقو
 خيشلا نب ىمكم هللا سبع ىبا نيحلا دامع هيخا ىلا هب بتك ام اضيا همظن نمو
 هلوق less ىم انيلع هللا ضانا ىبرع نبا نيدلا ىيحم ربكالا

Leةقر ىونلل  ssبلح ىف عمدلاو هبلق ىف نارح ١ بتّيكمل  

EE CE Un - 
PTSةيرتي هدلاو كنع نويساق حفسب ىفدو 11 ةنس ةيكلاصلاب ىيدلا دامع خيشلا  

a) Les man. portent .عفاب Je dois avouer que je ne comprends pas ces mots. 



ER Nr = 

Gt dun pli pee Et Las Lai sf Lis a, CS it ol 

 ميسو ىف روكذملا , sfفشمد ىف ةدايؤلاب

us, 2 هاف تيسر شابا (SU ةدادوإلا مق Gates 
 2 تأ دل ©

 ةداييزلا ىب 3 ES GE ; رظان ىسقرشطو هنع us وجرأ فيك

SIT ىلصو ىف Rte dns home mx 
AE هل ايفوص 5-55 هل ىمارغب BUS, Dis 

 توَبَص انضيأ علو  gas tons te j,ىروسم هلونم وكذ ر كن

 ريصنلاو ىعاسملل ميدع بصل ىترت الأ هل لوقا

(lit dpt ce dires 0ال ريال  Rasهادا  

 د راو با عنز De SRE EEE ES ونجا تب

pl dt Lol,قا( فخ  ASE Vas,ه1  

 ةسأر قوف le ىرارفصأو he اي فاعتاظيا هوي ماس
 si stef (Ses tue ot ىرخغم جيصأ Sail 2 كل

 pe كوكان TA | ىبيبح اب ىدانت نوح لوغت JS ام

 اب و Se Late ds "كود ولاا ءالغ“ Let لاق

 ركفت Pl LH ul خب 6 EAST) CS كل ءاس هلو

 ىرهوجلا ls ىف كرغث مشن نم اهقيارف امسبتم ىنقبطاخ

 Age saX ةم CI ىضتنأآ امل UE ديدحلا سم نأ تملعو علو

 GAS اهب "“تدجو ام نكلو D ne بناجب“ ىدجو نم نتسنآ'

 , JEضعب اناسكو «هراونا نم انيلع هللا ضافا نيدلا ىيحم خيشلا  Neهرارسأ «

 ىفغلاب ىذا ? Usةكم  sاك  A Belى  SET diاهنأ  CASهذه تاقن ةخميظع روماب ىف

 ابيس هللا اهلعج لذ  ASUاهتيفك الف ولا لصو  Cieىسفن ىف  enعيمج لعجا

  Late Laاهل بجر ىف  aببرغ لجر لع نا مدييوملا ناك ايلف تكلذ تءاعفذف

  alluiاهيف تب ىتلا ةليللا :ىف عبنيلاب تيأر لاقث هدصق نع ةعامجلا  ENT OÙنم

a) G. et L. ajoutent .اهفعو 



LL unes 

 وه ليقن وه pou تلاس مث هترتك نم Case رهوجلاو ربنعلاو ككسملا اهراقوأ لبالا

 LES اسم د وهو لاق مق pe كان ىمسو HS ىلا هيديي ىبرع نب ديبحمل

 de هللا فّلخ نم. et نكي ملو ةأرملا مساو ايورلا تعمس املف ىبرع ىبا ىديس اي
Liام ضعب اذه نأ هلوق مم تمهفو فحلا بناج ىم فيرعت هنا تملع كلذ  

Se Leةأرملا ثدصقف اهيلع  CE,نم ناك ام اهل تركذو ىنيقدصأ  

CSNةقعاق  RSمهيف تنك ىتلا ةعابجلا ككشف فوطت تقلوا يتلا  

 نينثالا موي ىف هملعا ام Die هل تيبهو لق ىنأ كدهشا QT مهللا ىسفن ىف تلقف

 ىنم لصو ىذلا نا تملعف لاش Less ىّدصتاو امهموصا ديك نييبخلا pos لك

 خيشلا مظن نمو' < مدقتملل ,Juill لييكلاب cuis .اهتافوقكتست ام لمحت ا 1
١ 

GMA LASهحر ىبرع نبأ  
 نفعا MR يسنلا وترش ور NIET »ىلإ

Rime Lilaf vusنم مان. ٠ مكتبحم, ئف  debىقوش  ue yen 

 nausées cubes او اة تسي ل ل
 ىدي دشن ىرخالا ىدي تعضو ىتح اهض_فةخايو اروط ,Less dj ام

 مسالا ظفحي هنا لوقي ناك هنأ ant ىيحم suit نع ىزوجلا نبا طبس ىكحو

 ملعأ هللاو eut mul فيرطب ا لزنتلا قيرطب ءايميكلا فرعي هنا لوقيو مظعالا

 هلوق Gt ىيحم خيشلا مظن نمو «ملسأ ميلستلاو

 مون « ىرولاو Lans بات دق 2>ىذلا الا ةبوتلاب زاف ام

Cut 5ملعي الو سانلا ةبوت يمد د دولطور اكو وي  

 حيشلا ىفوصلا انبحاص قشمدب هسفنل ىندشناو ىنوتسي ال ام نساكملا نم هحر هلو

esteهلوق هللا هظفح ىنشلكلا دعس نب  

 مايا رز ويس نك يسر تور كلا ى طال لس

 ماهتسم اي oué Leu .ىم +. .بويغ«نم Les ىتا ىلع مك

 pus بطق تام Bt تلق + اديعس ip .ىتم متلاس نا

a Kwهسفنل ىئدشناو  

a) S, OLIS 

Tom, I. 73 
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 2 ذم ثيغلاك قافآلا ىف. كمولع 2 تدب ىذلا تنا ىيدلا ىيحم ىالوما

 Lin ناك ام فيقحتلاب تحضوأو 2١ متكم de لك ىناعم .تفشك

 no مالكم jihetbil molle مييرماطلا هللا وتس M4 ةليكلاج
 اذه ماقمو «ىبرع نبأ هيزنت نع ىبغلا هيبتت فلآ هناف ظناحلا ىطويسلا 5 هللو

 Sub ناكو de ىلع رون نم رهظا وهو Mb ىعدتسي هب فيرعتلاو مولعم ميشلا
 اقرق مالو فلا ريغب هركذ ىلع sil) لها ملطصاو ماللاو فلالب ىبرعلا col فرعي

 muni ام ةيرملا» ةيزم باتك ىف aile نبأ, لاقو «ىبرعلا نبا ركب ىبا ئضاقلا نيبو هنيب

estنب ىلع نب  dustىنكي ةيسرم نم هلصأو ةيليبشا لقا نم ىفوصلا ىئاطلا  

Liركب  oil Lesهدلب ةخيشم نع خا اضيأ نيتاكلإفو ىبرعلا  deىلا  DS 

 كعي .ملو ةضيرفلا ىذاف اًجاح قرشملا ىلا لحر مت سلدنالاب ةالولا ضعبل بتكو

 ASE عمسو هريغو ©« ىناتسركلا مساقلا, ىبأ ىم ثتيدحلا عمسو سلدنالا ىلا اهدعب

 ةزاجالاب ثّكحي . ناكو M ةنس لاوش ىف رصن ىبأ نب نسحلا ىبا El ىم ملسم

 ةريتك فيلاوت كلذ ىف هلو فوصتلا ملع ىف عوبو اهب لوقيو ىفلسلا ةرهاط ىبا ىع

 Ruben ةرطخلاو ةسيتقملا ةوذكلاو «ليزنتلا فئاقح ىف ليصفتلاو عمجلا اهنم

Lie,ريسفت ىف ىنعبلا فشك  audiةيهلال فراعملا باتكو «ىنسحلا » Gi, 

 « مولعلا رارسأ ةلغا علاطمو موجنلا عقاوم باتكو «ءىنسالا ماقملا ىلا ىرسالا

Qi,متخ ةفص ىف .برغم ءاقنع  SANTىف نيك «برغملا سفمشو  Miles 

Rueنب زيزعلا دبع  Loiةيقلملا ةلاسرلاو ©« ىودهملا ىشرقلا ركب  Aluراوسالا  

 aus نم ةيرملا ىلع مدقو «ةديدع JE بنتك ىف «ةيهلالا LS علاطمو ةيسدقلا

 ءاقخ الو «ىهتنا موجنلا عقاومب موسرملا هباتك فلا Les ه1د ةنس ناضمر رهش لهتسم

 نأ هبتك ضعب ىف هحر ركذ دقو برغملا نم هلاقتنا دعب :مظع su ماقم نأ

 مالسالا au فيلات طايخلا نبا ةجلاعيب طابتغالب ىمسملا باتكلا ىفو ةيسرمب هدلوم

 Shoah ىزأريشلا لمحم ىب بوقعي نب este Cf ىجم ill ىضاق

 نحر ديفا لتس لاوس ببسب ail (SOU هحور هللا Qué نسوماقلا .بححاص. ىقيدصلا

 2 د يللا سنع عيت 5 يدنا يحم/ ىديس خيشلا

a) Les man. portent ىناتسركلا : mais voyez le Zobb-allobab, p.vn,  ة( G.L. هاطلاو 5 
 ىرسالا, . c) Bرهاظ.
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 نيملسيلا ثعش مهب ملو نيدلا رزا مهب هللا لش ءاملعلا ةداسلا لوقت Le هتروص ام هيلا

 Rail elles هيلا ةبنوسنملا هبتك ىف Cie نبا نيدلا asso خيشلا ع

 Jess باقولا ميركلا هللا ىم باوثلا Ju اوزوحتل ايناش اباوج ىيروجأم انوتفا ال

 ىف هدقتعا ىذلا كاضر هيف Les انقطنا مهللا هلل نبحلا هتروص ام هباجاف هدحو هلل

 suit ماماو «املعو الاح ةقيرطلا عيش ناك هنا هب عت هللا نيداو هنع لوئسملا لاح

 نم فرط ىف ءرملا ركف لقلغت اذا «امسأو العف فراعملا موسر Cast laws ةقيقح

 تناكو hit» هنع رصاقتت ال باحسو Su SAR ال بابع هطاوخ هيف تقرع هركب

 Luis وهو san wo « قافآلا Suxs :ناكرب قرتقتو ©« قابطلا عبسلا ىرتخت هتاوعد

 «هتفصنا ام ىنا Lib بلاغو «هتبتك امب فطانو «هتفصو ام قؤف

Line dat ئطي لويكلا D im كثلق Le اذا ىلع Les 

 Lilo ىيدلل Be هماقا Ge ميظعلا هللاو هللاو ةللاو

 Lilas تدز ىلعل هلا تدز ام aile ىم قد قلقا ناب

as Lit,اهرهاوجل ىتلا «رخاوزلا راحبلاف هتافتنصمو  lies,لوا اهل فرعي ال  a ET, 

Laاهلثم نوعضاولا عضو  “ Laitsصخ  F5 293 pau)6 اهلها اهردق eصاوخ نمو  maxكذآ  

 للكل هردص مرشنا «اهينايم ىف Le لّماتو Les رظنلاو اهتعلاطم ىلع بطظاو نم

 مولعلاب هللا mes ىَم سافنال الا نوكي ال ناشلا !اذهو «تالضعملا كفو ؟تالكشملا

RSAةزاجا ىلع تفقوو ةينابرلا  Lensهثرجاو اهرخآ ىف لاقذ مظعملا كلملل  Les 

 اهتم Lakes Ales ls افين de ىنح اذكو اذك Lx نمو ىتاقغصم Lis ىورب نأ

 GAS نم ةانملعو عت هلوق ue فهكلا ةروس ريسفت ىلا هيف غلب ىذلا ريبكلا ريسفتلا

ren sn Leظهر  allبانك  Vague teورغ الاول لحاس  

xlsاميف ىربكلا ةيقيدصلاو ىمظعلا ةيالولا بحاص  bteهفئاط مكو هب هللا ىيدنو » 

 امو «نيكفتلا كح ىلا لّيجلا مهب غلب Lo «ريكنلا هيلع à ومظعي ؛ دفئاح غلا ىف

 mea as مسأو «ايهيناعمو ةلاعذفاو ses كصاغقم كاردأ GS مهماهذأ روصقل الأ كلذ

 ' «اهيناجكم فاطنقا ىلا اهرضقل

a) Voyez sour, 18, vs. 64, 
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 رقبلا es ملأ jf ئلع امو اهنداعم Lx ىف Ha تيكن ىلغ

 ةروصو € ملعأ عّشو هناحيس هللاو هقح ىف عب هللا ىيدنو دكقتعنو ملعن ىذلا اذه

 «ىهتنا هنع هللا افع عشق هللا مرح ىلا ىجتلملا ىقيدسصلا ديحم هبتك ةداهشتسا

Liهجاجتحخا : doisةبعفاشلا خياشم خيش مالسلا دبع نبا نيدلا زع « مالسالا خيش  

 نع ىتالعلا نيدلا حالص مالسالا يش نع Lun, AE روزو بذك لب عيكضص ريغف

 0 لاق هنأ مدلسلا dus نبا NT رع خيشلا مداخ نع مهلك خياشملا م ةخعامج

 + كاني ىف ss مالسلا +dus o 1 نيدلا وسع خيشلا GX نبب سردلا سلكام ىف

 ءالضفلا Lex dl ةيمكاع أ 326 درع ىه لف مجضعبلا لامقف (LS Ji xbs رحذ ةدولا

 im رمصي ىذلا وهو ةأرملا نيبد ىلع ىأ نيد ss اهلصأ ةيرعم خيسراف ىه اهنأ

 فشمدب ىبرع نبا لثم خيشلا بناج ىلا رخا لاقف نم لثم مهضعب لاقف ناميالا رهظيو |

 نأ ففتاف مويلا كلذ امئاص تنكو 0 لاق « هيلع 0 se 7. قطني 3

 تكحرتف هفرعي [FE تفرعش 04 0 (ER ام ,os Lilas 0 د توغلا بطقلا فرعذ
 ” اح

 CASA خيشلا لاهو <, pts وف نم عب ىففرع عت دللا جول x تلقو لكالا

 ترح نق ىديس اي تلقف كل ام لاقف faste انكاس تقرطاف ىبرع ىبا نيدلا

 el Lie ot ىف لاق Le ile Qi ليجإلا"ىلذ "لاق pod شيلا تلق = لاق

rai Ju ue,ء ميكسلا ىنسلاب انل ىور ىذلا اذه كهقفلا سلجم كلذ  

 نيدلا رع عيشلا" بارضا نم هريغ لوق Lie «مالسلا due نبا نيدلا رع مالسالا خيش

 ام لوقي Lust ماشلا polie Jet نم ىناكلمزلا نيدلا ٠ لامك juil ناك ريتكف

 تعقو ظاقلاو تاملك لجال ىبرع ىبا نيدلا ىيحم pull ىلع نوركني ءالوه لهجأ

 مهل نيبأو هلكشم مهل JS ىنوتايلف اهيناعم كرد bye مهماهفا ترصق لق هبتك ى

onفحكلا مهل ريظي تيحب  dusمهولا مهنع  HAS,ىوبحلا نيدلا دعس بطقلا  

 تدجو فيك دال CS elite عجزا املا Lie نبا oi Las ail "نع لتس

 ىدفصلا ىيحلا Lio خيشلا ,LAS 4( لحاس ال ارخاز اركب os لاقف ae ىبا

 ىف ةذوجوم ىهو ةريتك CAS ْئف ملاعلا ءاملع خيرات ىف ةعضو لياح باند هل

a) G. (آم مالكلا» ة B. .دعم oc) 85. iles. 
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 ملعلا لها بهاذم فرعتل ىبرع نب دمحم ةمجرت ميملا باب ىف ظنت ناطلسلا ةنارخ

 نم .ءئش ىف هلوقو ةينابرلا بهاوملاو RGO مولعلا لوبقل موتقم امهرودص باب ىيذلا '

 هرمأو ةيوبنلا ةفيرشلا ةرضحلا نم رماب aile هنا هريغو صوصفلاك till بتكلا

 ىيحملا SP L ماشلا ظفاح ىيهذلا نيدلا ىيحم خايشلا لاق سانلا ىلا هجارخاب

nusبذكلا  Motنأ مت «ةيفوصلا ةفئاط "ىلع مهذشاو نيركنملا :مظعا نم وهو  

 مهيلا مولعلا هذه go فشمدب sabre kms ناك <, نيدلا ىبكم حديشبلا

 مأو سمش هرصع ىف ةيعفاشلا ةاضقلا LL .ناكو كلذ ىم Last sie كنب

CANهمدكي © ىيوكلا كيحأ  Lukeهننداد جوز خيكلاملا ةابضقلا ىضاقو دكيبعلا  

 LAS اهو صحت الك هيقانمو CHERS Late at ى م sale Ets) 8; bis ءابضقلا كرشو

 نم هتلقن ام ىهتنا هلل دمحلاو هب Ê < ءابقو دنع lo يح ىف call لوقو

 نع 20, paid ىكح كقو ,fre ىنارعشلا باقولا ue ىديس هللاب فاعلا مالك

 مقفي ىذلا هللا asie ام ىلع No كلذب ىفكحو OU © وهبي Le mis ىف هسفن

lat Lx 7ىفتعأ كقو «  AAنابمتع ىنب ىيطالس فشمد ةيكلاصي  € EI) n° ei 

 So ةميظعلا ةسردملا ناخإ ميلس موحرملا ناطاسلا ءاهيلع Lise “os ىئلاون# قلع

 دجي الو ةرهاظ هيلع راونالا جداول - ile هب 1 حإ 450 رب ثرز كقو كك هل

aieراكنأ ىلا اديكم  Ali Loتناكو ةرهاملا لاو ىلا نم هربق كنع  «sl;دل  

 ىبحكم (sa نأ ةياردلا ناونع ىف لاو Riu سا٠ de لاوس Jef ناسضهرو نك

 ىوق ee نانجلا مهف عراب € ناسللا جيصخ وهو ةقازتت  قياج سلدنالاب فرعي ناك ىيدلا ١

 im .ناضءر ىف ةياجكاب ليخدو ةودعلا ىلا لحر cos ةدابؤلا kb اهلك هدأ [per 'ىلع

 A ى ذ ةداكي لخد Les OU à نم ةعامجو d ىبرعلا هللا vue Li ىغل Less هب

 الآ مجان اهنم ىقب امن, اهلك ءايسلا PSY M € د خال ,Ash لاق روكذملا

als ASK}6 ”رودبلا تيطعا موكافلا حاتكت تلمك اهل مذ ةيناحور ةييبظع  La > 

 GAL تلقو اهب وبيصب mt فراسع لجر ىلع Lens Les ىلع هذه اور تضرعو

 <« ىذلا رجيلا وف اأذه لاقو اهمظعتسا اسيوولا ركن الق ىنركذت Y مباع اهضرع

 صاوخو راوسالا مولعو ةيولعلا مولعلا نم هل مي alt Axis ايورلا هذه بحاص ةرعق كردي

 ىبرغلا. . c)' Les man. portent xake. d) 5ريب. . Lei. 6) B.etsلاو 1

e) 0 L.S. me 7 Les man. portent L:x<Kx.  ى( Ce mot manque dans B, G. L. 



a) 5 ضيف 

 بحاص ناك نأ لاقو ةعاس تكس مق هنامز لما

 لاق مث ءاهيلا لصو ىذلا ىسلدنالا CL كاذ وهف ةنيديلا هذه ىف ابيورلا هذه

 دب en قرشملا ىلا لحر ىنيدلا ىبيحم خويشلا نأ mass اسم ناونعلا بحاسم

 oo مارملا لهس لواتيو مماسي ىم هللا « ضيق نأ اهيف ام اهيف» فيلاوتلا فّلاو رادلا

 ةقارأ ىف اوعسو ةيرصملا Lui لها يلع دقن دقو بعص رمالاف رهاظلاب رظني نمم ناك

 لواتو هصالخ ىف au هثاف ىثاجبلا نسحلا ىبا Zeit دي ىلع هللا هصلخف دمد

 هنم لح نم '5 سبحي فيك هحر خيشلا هل لاق هصالخ دعب هيلا لصو املو همالك

 ىف ؟تاحطشلا كلت ou) اي عل. لاقذ توسانلا ىف 00

 SL sy À ناكو وحن ىف نيدلا as عييشلا

 ىيحم خيشلا تاحكشوم ع

 يح طال

 نهنالا ىدبي
 3 هي

 ةرببسح د

w © 

BR È نسم 

DS نيف 

one ذك 

  vilنينضلا“

  LEباجحلا

- ROU TE 

st عونا 

= vil 
 نييعمص الو

 لوكا عع

FA 
- 

ë) 5 «ودممكاب 

— ÔA+ = 

 ناوكالا

 نارح ىف كاذ ىم

ctنانا  ee Lei 

Ci MS M) 

Ses | Ce les» 

 + ىذلا ىلع

 Reef ES وشال

 LE اكن د انكي

 .٠ 8 باس وس اسست هلو

 )2 ان

QE ET ادفع 

oi كلاما تييعاطفو 

dé Ne RAS 

c) B. L, S. «تادكاتلب 

La ITS €)نم لأ هيف 5 وكي ال  

 ىثوشو ناوكس ى

 نمو « ىهننا <, ىغاسلا 0

Lis 91 ps) sn 

 ناربغلا فساشسعلاو

OS dois 

 الطول D LS عب

durs RE 5 

© 

O Lantt 9 Lil 

deبعص ىوهلا  

 2 هل ىماي

(SE PE Co 

 , Es SEنامحر

Lo نارجهلا ىنانضأ 
2 

au. ju نادم 

 ٠ هاكلاإ فضوم ىف

 ىماس Lis لاق.ذ

d) KR. Daxiie 0) G. .ناركبأا 
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 ىيرداسغلا ىف

sisiد  

=, GA = 

vraieناك نسم وأ  

 فر ناظلسإ EE ناسنالاب لح نأ

 M Ge نس ودام ةرم مك

SL ieىرأ الو  eh,لإ  List 

ML Le vuىلع, نور  BASS de tee Gi 

LS Las Qtسم  cest great 

Ce Le no,leىع  ueنا قيحرلا  St, 

 ne chef one 558$ om ىف: تلخد

LE os Jus os ui Liذيك  nsوسلا  

 MS ىبف Na 4 ناتييعقالا سم لسا

 Te nt Loue لانج ايي ناس

 ,pile se nil Ut احسبه راح

JLs,ديحولا فراسعلا مامالا فشمدب تيار هتلاسر ىف ىدزالا رفاظ ىفصلا مامالا  

 ىعنايلا دعس نب هللا دبع ىديس مامالا ركذو if ىبرعلا نبا نيحلا ىيحم

 دعاس امهنم ,doi لك قطاف :ىدرورهسلا باهشلا عم عمتجا هنا ol ىف ىنميلا
 ةنس ولمم JE ىدرورهسلا ىف لوقت ام ىبرع نبأ pal Jui مالك ريغ نم GB مق

 ركب لاقن ىيدلا case خيشلا ىف لوقت ام ىدرورهسلل ليقو همه ىلا هذرق ىم

 خيشلا مالك هيلع ارقي ناك نيفراعلا ضعب نأ هصخلم ام ىعفايلا لاق مذ «فئاقحلا

 مت همالك ىناعم نومهفت ال مكنا لاقو هتعلاطم نع ىهن ةافولا هترضح Lib هحرشبو

 لاقف قيدنز وه لوقيو هيلع نعطي ناك مالسلا due «ىبا Self نا* تعمسو ىعفايلا لاق

pass xىيباحصا  diطرت نا  ot di él Lis 015 2 bitهلأ لاقف نيبرعلا  

 ريغ ةياكحلا mg ىنربخاو لاق امك وا عرشلا رهاظ نوصأ لاقن هيف نعطت تناف

 جاتلاو ىناهبصالا مجنلاك ةفئاط همظعو محدم دقو لاق مق ماشلاو رصم ةاقت نم دحأو

 del هيف el سيلو نورخا هيف ,seb ةفئاط هيف فقوتو امعريغو هللا ءاطع ىبا

 .e) Les man. portent ii. d) B .a) Prononcez 4ou. 8) G. L 8.85. بحعلا.

 ىف .Nes. e) S زيرعلا نبأ



SON) — 

 خياشملا ىلا بسني امو لاق مث ريتك ge هعم هلو هخويش دحا وه ذأ pe رّصخلا نم

 ليات à نيلي ةكيصلاب de داع ةلا canal ami Aus مل هنأ لوألا ريكو هل

 هملعي امنأو اللا مل ىطابلا ىف كدي هلف رهاظلا ىف ليوان هل pes مل ناف فناوم

 ركس ناوكسلاو ةبيغلاو ركسلا لاح ىف مهنم رَدَص كلذ نوكي نا ثلاثلا «نوفراعلا

 مامال» نيدلا ىيحم pui ركذ نممو ءاصكلم ىهتنا فلكم الو فخاوم ريغ احابم

 تاداجم تالت ىلع consult عيدبلا ميكعم ىف 6 تعدم نب دمحم ىيدلا سمنت

 «تادابعلا ىف بعذملا ىرفاظ ناك هنا لاق هنا Late ei ةلوطم ةييظع ةمجرت همجرتو

 ؛:تاراشالا كلن ايحمب فقحتو «تارابعلا كلت رحب ضاخ «تاداقتعالا ىف رظنلا ىنطاب

 فلازم ىف تايياهنلا فقاومو « مادقالاو متعب رصبلا hi) دنع هل gi هفينانعتو

 ظخ نسم تلقنو el « كرسبي ملعا gi هللاو «هرمأ ىبف تبرأ ام Hgle « مادقألا

crيبحر نيدلا ىيحم خيشلا لاقو =<, ىسنونلا ناولع  

 ,Lise pile musu lui ضرالا ملاع ىم Lane NS lu لاملاب

 Let ىف هللا بكاي مل  هنم سوفنلا ىف ىذلا الول alba ةّذل اوفرعي مل

 es اني تنكر ام وهو لبا بر هارل Crée Ses ee 81,5 Le ّلاملا بسحتال

Mes WE pe dise srl eeءاضولاب فلخلا  

 sl) dues ىنح هتك (js x ريصأف هاد ىذلا ىلع

 Loue Lau ير ردك ,دوجولا] ىفر Li Les Luke انئاملغ تكا نك لاقو

 6 رهف ءديساقي ىنمف ae) ايرهدلا وه !ذه Gal ام ىلع ىل ام

 هلوقب ms اندروا Le متكنلو dj alu ال ىذلا Su وه Qui ىيحم عييشلا مظنو

 اهم مم kon ملأ ER) دجحاسم نم نجاسملا !ذيحاي

he,بطر  sue, “rom gage Lei Bb ee 

 Des ملو جلفن مل ol كيس نم هللا هيلع ىلص

a) B. خيلاو voyez pag. ,هبا ligne 13.  &) B. au e) Selon les règles de la gram- 

maire il faudrait dire xwlÿ,; mais le mètre exigeant une syllabe longue, le poète a fait usage de 

l’ichôa’. 



je 

OUT 

MS s HE pe DS (5 هرحكن هب هللا D 5 ا 

AS ىف tonte 1 tee, 

RES LS D رطل نوف فاول 
 .te he يرتششلا ىلع نسحلا وبا ريهشلا ىقوضلا مهن

 لمع نم رتشش ةيرق ىم وهو ةقرخلا Lo ةكربو نيدرجتملا رهماو ءاهقفلا سووع

st,هيناعمب افراع هيلع امئاق نآرقلل !دوجكم ناكو اهب مولعم ىرتششلا ”قاقزو شآ  

 «ةدابعلاو SU رثاو تاكح محو خياشملا ىقلو GES لاج لييعلاو ملعلا لها نم

 ةبلطلا ىم ىفوصلا هيقفلا لاقذ ةياردلا ناونع ىف ىنيربغلا سابعلا وبا ىضاقلا هركذو

 ىف pie ةّيفوصلا فيرطب ةفرعمو ةمككحلاب ملع هل نيعطقنملا كرقفلاو نياضحملا

 ذخا عابطنالا ىف let هلاجزاو هتاكحشومو هراعشأو فيقحتلا ةقيرط ىلع وثنلاو مظنلا

 ىبطاشلا :ىراضنالا ,ةقارس نب ىسكلا نب 'ميعاربا ds نيكم ىيدلاا ىيحم ىضاقلا نع

 Mb نبا مجنلاب عمتجاو فراعملا فراوع بحاسد ىدرورهسلا باحصا نم هريغو

 هذود cars ىبأ ناكو هل Dale نيعبس نبأ das اسبأ مدخو .do ةنس ىقشمدلا
we 

 ءناموظنم ىذ مسفن نع ربعي je ىنح (AN 6 ام لوعو هعابتاب رهتشا نكل سلا ىف

 رمق ةنكالا كيرث تك نأ خباستملا ديري هيقل امل مل لاقو ىيعبس نبا كبعب اهريغو

 هدعب دفنا ىيحم وبا "تام امثو ىلا ملهخ seu بر 'ىيرت""تنك ناو ua نبا ىلا
 ماما ل تو ام هرافسأ ىف amd ناكف نيدو ركاتملا ءارقفلا ىلع ةمامالاو ةساشرلاب

 ىف go ةورعلا بانك اهنم PAU as فئاظو ىف بيترتلا مهمسقتيف ريقف

test, oil blesنأ ماسملا ىلع بجي 5 مولعلا  talonsدلو هتافو ىلا هدقتعيو  

 زماعلا Ms ىف Ram ME ةلاسرلاو € ةيفوصلا راوسأ أ ىف ٠ :ةيدوجولا كيلاقملا رح

 هلو كلذ ريغو ةيملعلا ةلاسولاو ةيناسحالاو ةيمالسالاو ةيناميالا بتارملاو ةصاخلاو

 ف هيظن نمو روت رعش ناويد
ssl Le CES Aرهذلا الو نامزلا تحت & را ملف ' رقفلاو  

 ١ ىبلقل تءاجو  201 LS hdفلخلا ملاع ئ ع اهب يع ,5

 Ab Ch كرتلا لإ ١ ouai Le نقل انتر نومي نب اوس 1

a) BR Gel 18 .ىيدانلاب ed) Lisez le ,ىلع 
Tom. I. 74. 



NAT à 

Re El De Guns,ريغلاب بلقملا كاذ ىنتيغلاف  

ER en EME MR PEN rue, 
 تي و كل NS à PR EE ل الا
 pt طباض ىع لج اًرمأ رصبأف Lili ,ظقيا توصلا fé كلذو

 A A Sn CE او ووو" 1013 رت SNS ا تر
 اريحتم a ىحضا ÈS La  ارصبا دق هناول LAS نم 2 لاقو

le,لوقي  melنأ  Etنكت  ns Luا  

Caىرتقم رحس لاقي كاذ لّجألف  مهتاداع نع مقلا رومأ ة  
 : لاق ام رهشا ىم ئهو لاقو

 انذع هب coke اًمهس ىمر ركفب ىنسكلا ال ةدايرلا Le ابلاط ىرا

Litهب «ءبيغن 0اندوجو نم انبولطم  Lieنأ قعصلا ىدل  Le 

 هللاب فراعلا انخويش عويش خيش اهحرش 3207 قرشلاب ةروهشم ةليوظ ىفو

dust (osىلا ةطاحالا ىف بيطخلا نبا راشأو م هللا انعفذ قورز  Let 

 عونملا ةيبرع ue كلذ عمو ةيبرعلا ىب 3 فيعضو ناسللا ةيج ىم ذوذش Le Res ملأ

 هضيش مالك ىلع ةينبم اهناكو ةقيرطلا هذه لما ىم مالعالا Calle ىلا اهيف رانا

(Giهثاقل دنع هب ةبطاخ  das # Luىنسحلا نأ  sutرظنلا ماقم ةدايزلاو » 

 مانجدلاو ميغلا هراوطأ نع فشكو ىنج هانل ىقفاغلا اهنم ريظاو Les هلوقو

 نم ىرتششلا لصو املو agile لصالا ىسم هّنال نيعبس نب Das وبا هكيش وه

 لاقف Gall Suit لحاسبي gas لون هتوم ضرم ضيرم وهو طايمد لحاس ىلا ماشلا

 نقدي نأ wo ةنيطلا ىلا ةنيطلا تتح لاقف ةنيطلا ليقن ةيرقلا هذه مسا ام

Due deذا  ouh US dla au}البلا  RO 
 «دضرو <( طايمدب Ch “in Ka jo عباس اثالثلا موي هتافو تناكو he ى

 لامعا نم ةيرق Ge ل لاخلا نيكل زب ىلع Ut وبا قديش ينمو

 دحاو ريغو فورخ نبا نسحلا ىبا نع سلدنالب ذثخاو شكارمب كلو هنأ ريغ ةةيسرم

 نم ةلجا ىقلو هريغو PASS ماما ىبطرقلا هللا due ىبأ ىع لخاو قرشملا ىلا لحرو

a) G.L. .ىنعأز 58. ىنغ. 8( 8. تدش oc) Se بيغتو d) Les man. portent Lum> ou 

Lam. e) G. L,. 5 EUR كو Se .ىجدلاو g) G: K3 Re 

fo 



 Eh ام

 ,فلخلا ةودقو Li ةيقب ناك ملاص دعاز عرو ماما وهو ابرغو اقرش مِياَشملا

 ىقلي رهشا ةتس ىم Des ةحئافلا ريسفت ىف ماقاو Lie ىلختو ايندلا ىف لهر دقو

 نم < ماكحالا نم هقفلا لوصأ ةلونم ريسفتلا ملع ىف لونتت نيناوق ليلعتلا ىف

 bé هباتك عضو نيناوقلا كلت ماكحا ىلعو Less ال ou تاكربب 5 هللا

Ciىم ريثك ىف فنصو لمعلاو ملعلا عمج ىمم وهو لزنملا نآرقلا مهف ىلع لققملا  

UE le iii Di, Lanانيس نيبال  
 نسحي ال ىنأ هرصع ,Aa Gb Li «كلام بهذمب سانلا dot ىم ناكو ةورع هصقنيف

 ةنودملل alla نيبو بئارغلا هيف !دباو بيذهتلا أرقا تالوقعملاب هلاغتشال بعذملا

 وع بلطو ءىش مالسلا دبع نبا نيدلا je عيشلا نيبو هنيب عقوو عضاوملا ضعب ىف

 نالف des نيا دماج des نيا لاق هيلع فقو املف هريسفنت ىلع فقي نا نيدلا

 ىنعي ة هنطو ىلا* اندالب نم Lt لاق مث ىنعملا !ذه ىف لوقلا حكي

 تافلوم ةدع هلو كلذك ناكف انا ميقاو PEU وه لاق ail همالك غلب املذ ماشلا

 ىدنع ىوتسأ Lis ماوعا ةعيس سفنلا ةدهاجمل اسزالم تيمقأ هحر لاقو نونفلا ىف

 هب نوميقي هلعال ءىش الو موي تاذ هحر حبصاو ىنيردزي نمو ارانيد ىنيطعي نم

 ىف هيلع تدتشاف قلخلا ,ze ile ةميرك ىمست ةيراج ss ci تناكو مهَدوأ

 توقنت Le ليكولا لبق ىم Gil نآلا لاقت مهل ءىش ال رغاصالا نأ هل تلاقو بلطلا

 كلجعا Le ةميرك اي اهل لاقذ صمق ame بابلا برضي لامكلاب ff, SAS مه اهنيبذ هب

 وم ام il اهل Je هب ىدصتق رماف عنصي نمو تلاقف gel ثعب ليكولا اذع

 أذار كلذك مه Lou قيلي ال امب cul اهل ادبو اريسي ترظفناف هنم ىسحا

 Lou رماف كلذ اهعنقي ملف حمقلا نم لهساو رسيا ديبسلا !ذع اهل لاق ديمس لامكب

 ةمييرك اي اهل لاقذ ماعط هسار ىلع لجرب !ذأو لاقملا ىف تداز هب Que اماذ هتقحصب

tif 0ةتبلط صعب نأ هتاماك نمو «كلاجب ملح نت ليكراإ اذه ةنوملا  best 

ER 5935 IEكلذ ىصضقنا املف مهباحصا ضعب هب اونيرف ًءاسنلا ةنيز نم اياح  

 لاقن هديب ريشيو ثدحتي ىلحلا هدي ىف ناك ىذلا راص gai سلجمب اوعمتجاو

 بدج سانلا باصا ait اهنمو «داعيملا ىف ءاهب راشي ال ىلحلا اهيف Jess دي خيشلا

a) Lisez لوصالاك», 2( 6. هنظ PT B. 8. هنطوز آم ab, oc) ©. .آل 5. Less. 

: 74* 



MONT ات 

 . عمسف هلسر ترهثو ةميرك تعنتماف ءارقفلا ىلا ele قوسي نم هراد ىلا لساف ةياجيب

 ءامسلا اقمرف ةعاسلا رطملا lo نم نبرشال هللاو ةبيرك اي اهل لق لوسرلل لاقف اهمالك

 Mt نذوملا متخي ملو ناذالا ىف نذوملا عرشو هب هذي عفرو عن هللا Less هفرطب

 sd dv ةنس ماشلا دالب نم ةامحب هحر ىفوتو Co ile رطملا ناك ىنح

 ىف aile ىلع مالك هقح ىف ىبهذلل عقوو «ىنيربغلل ةيارحلا ناونع ىم اصخام

 هريسفت ىف ىلاغتي Lil ىجنلا انخيش تيارو لاق مث ةفئاطلا هذه ىلع ظحلا

 ةامح os دنع الزان ناكو هتديقع ىف اوملكت اموقو هل امظعم دحاو ,يغ تيارو

 وهو هيذونو همتشنت هتجوز تناكو ةامكب جرت split ىيدلا فرش انل لاقو ىزرابلا

 ,ces be وهو oi ردقت 0 لاقف هجرك نأ ىلع ةعامج ىعار الجر al مسيتب

 بضغ هنا لجرلا دقتعاف ىسركلا نم لونف ui ايدوهي ناك كوبا تنا هل لاقو

ail,ام هل 45  mal,كرشب هل لاقو « امهاّيأ ةاطعأو هيلع ةهيطرق علضف هيلا لصو ىتح  

 ريسفت D ,ئغيربغلا مالك رهاظو «ىهتنا Lie -ناك هنا ىبال تدهش كال ريخلاب هللا

sainصعب 3 «لماك ىلارحلا  OR PEER EU 
 ةروس ىف هلوق ىل ١١ قزرعلا !de نم هنم هيلع فقو ىذلا نأ ركذو هتابسانم ىعاقبلا

diنارمع  Lisلَكَد  lleدايو كح  WP le, € Li, Lie À Disىف  

 st هنأ Lane ىكحو « ملعا عت. هللاو هب فرعا 2 نأ ىنيربغلا مالك هذري عيشلا

 dut het هيدي نىبب

EP DESنميز وح  cell sn 

DU, ie és en Laits sf, 
 ىلا راسشا امنا رخآ لاقو راذعلا هب دارا ولاا عفر ا لا اما

 sa نسحتساف ble di ناحيرلا الأ اهنامز ىضقني اهلك راهزالا نال دهعلا ماود

 5. sale ففاوو اذه

 سابعلا وبأ ىديس ” ريبكلا تاساركلا ريهشلا خيشلا هب فراعلا هللا ىلو مهنمو

 ثوغلا بطقلا oi puit cons بحص ءايلوالا ALT نم وهو هب هللا انعفن ىسرملا

 ناكو هدعب هفلخو هتاكرب نم انيلع هللا داعا ىئذاشلا ىسحلا ابا ىدّيس عماجلا

 Voyez ( eخيبط 5. ه) ظ.اهايا. 4#) 6. آم حسن. .B ( 0م) 2. آل. 56: ©. اناث. ٠

sour. 3, vs. 32. f) B. تاماقولا ANT. 

4 
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 هترز كقو تاوعدلا ةباجاب روهشم ةيردنكسالاب هربقو ةيسرم نم سلدنالا نم مدق

jeهب فرع كقو «هلوبق وجرا امب هدنع هللا توعدو ةريثك  guiءطع هللاب فراعلا  

 ىديس هضيشو سابعلا ىبا ىديس puit بقانم ىف Gulf فئاطل die ىف هللا

 AI PAT Juste نب رمع نب دمحا ىغاولا ىف ىدقصلا ,JE «امهصر ىسكلا ىبا

 ىفوت !دقتعم ئرعشالا افوصت ىلذاشلا هخيش ثراو ىسرملا ىراصنالا سابعلا وبا ريبكلا

 تنك امل هترز دقو ةريبك ةديقع هيف 8 رغتلا لهالو * رصم لهالو A Riu ةيردنكسالاب

 تركذت هناماركو هاهنشا ةوق ال ولو ىلذاشلا طبس مارع ىبا لاق fn ةنس ةيردنكسالاب

 مكي سابعلا وبا ىديس ناكو «ىهتنا رغتلاب دوهشلا ىم ناك ةليوط Rent هل

 « Mig الف عيطم هيلع لخد امر هنأ Ge عّق هللا ىنع مهبتر وكن ىلع ساسنلا

Lioهمكاف“ صاع هيلع لخد  ENكلذ  Albiهلعفل رظان ه هلمعل ة رثكتم وهو ىنا  

 0 نا RU ديدش Lies allie Log 4 هتيصعم سكب gi ىصا.علا كتذو

 دئاب صخش اموي هدنع ركذو «هتفص ىلع ناك ىم dei هيلع لقثيو ةراهطلاو ةولصلا

 ىف عبطني ىذلا وه ملعلا ملعلا نياو لاقف ةسوسولا ريثك هنا آلا حالصو ملع بحاص

 نآرقلا ريسفت LS عيدب مالك هلو < دوسالا ىف داوسلاو ضيبالا ىف ضايبلاك بلقلا
 رجع هللا dé نيملاعلا بر هلل ديحلا هناحيس هللا لاق لاق هنا كلذ ىمف «زيزعلا

 نأ مهنم ىضصضتقا فلخلا فقلخ املف هلزأ ىف هسفنب هسفن AS mue نع هقاخ

mes٠ هسقنب هسفن هب ليح ىذلا ديحلا ىأ نيملاعلا بر هلل دمحلا لاقن هديكب  

 هلو5 ىف لاقو «ديعلل ماللاو فلالا نوكت No ىلع هيغل نوكي نأ ىغبني ال هل وه

 دبعن كايا ةقيقح نيعتست ,Li ةعيرش dus كايا م نيعَتسَت ,li كبعت كايا عت

SSLم  SLةدابع كبعن كايأ ناسا نيعتسن  Sltةيدوبع ىيعتسن  UTديعن  

 ميظع ىلع du سيفن مالك هريغو ىنعملا اذه ىف هنو «عمج نيعتسن كاياو قرف

 طاّوصلا اند 25 هلوق ىف هضر لاقو CRT مولعلا نم هضر puit Se ام
 كس تريلا !ذهو لماحب سيئ امل داشرالو لصاح وه اميف #تيبثتلاب * ميقتسملا

 طاوصلا اندهأ نولوقي نينموملا 1 لاقف 93 خيشلا slam spams ىسف يطع ىبأ

a) Ces mots manquent dans B. 2) 5, «ربكشم ce) G. xles d) B. ©. خيصعس ee) Ce . 

mot manque dans ©. et L. f) Voyez sour. 1, vs. 4 g) 6. L.S. :مالسالا h) S. 



 مهل لصح مهناف لصاحب سيل امل داشرالاو لصاح وه امل a تيبثتلاب ىأ ميقتسملا
 هانعم ميقتسملا طارصلا Loft نولوقي نوكلاصلاو ىيحلاصلا تاجرد مهتافو : ليحوتلا

 حالصلا مهل لصح مهنال لصاحب سين امل داشرالاو لصاحب وه Le تيبتتلا كلأسن

 وع اميف تيبتتلاب ىأ ميقتسملا طارصلا اندها لوقي كيهشلاو agit تاجرد مهتاقو

 ةيقيدصلا ةجرد مهتافوةداهشلا ةجرد مهل تلصح مهناف لصاحب سيل امل داشرالاو لصاح

 هتتافو ةيقيدصلا ةجرد هل نتلصح ذأ 6 ميقتسملا طارصلا Last لوقي كلذك فيدصلاو

 ةينابطقلا ةبتر هل لصح هناف ميقتسملا طارصلا اندها لوقي كلذك بطقلاو بطقلا ةجرد

 عتو هناحبس هللا لاق ناميالا ةوتفلا نضر لاقو «دعلطأ هعلظي نأ هللا ءآش اننا de هتافو |
S oهان يي مم  
RATE 

 ii ناطيشلا ع اًيكاح عن هاوق ىف ضر ;JE Co (5 A9 US مهرب ودم يشف مهن

 D مهتحت "نم الو مهقوف نم لقي ملو SI lé نمو el نْيِب نم مهنيتال
Mcهللا باتك ىف* ىوقتلا ار «مالسالا مهتاكاتو قيحوتلا  ds jeماسقأ ىلع  

 نوعجرت اموي اوفتأو عم هللا لاق مويلا ىوقتو ,o UT HE عد هللا لاق رانلا ىوقت

 Lot cie 6# .اوقتأ (سانلا اهيأ اي مك هللا لاك ةيبوبولا ىوقتو اللا ىلا هيف

à di ÈSديثالا'' ىوقتو  CHERقلوأ' اي  dés COST ا ىف 0 ١ NU Jon, des 

 ةيدوبعلاب ىل رضفلا امتاو AU si 5 ىلا طف الو EU D a ET معداسص

 دشني ام اريثك ناكو هلل

 ىعءارلاو عيماسلا aies 9 due دات ورمع اي

 Lau ce ls Lie ايب الا Liens ال

 ىنربتخاف ai Le فيكف AS كاوس ىف ىل سيلو SU رت نونمس لوق ىف ,no لاقو

 ,x لاقو «رابتخالا بلط et lof وفعلا بلط # نال ىنع فعاف تكش ام فيكف لوقي نأ ىلوالا

of;ىلا ةرخآلا ىم ءاج فراعلاو ةرخالا ىلا ايندلا نم ءاج  LUفراعلا لاقو  

 BEN نال اينحلا ىف بيرغ كدازلا لاقو «هبرل هترخآو هترخآال هايند نال هل ايند ال

 ىف ةبرغلا ىنعم نيفراعلا ضعب لاق al دنع ailes ةرخآلا ىف Qué Gal هنطو

a) 5. .تيتتلاب 6) Ces mots, à partir de حلا ادوميف تيبتنلابو manquent dans G.et آم 

e) Voyez sour. 18, vs. 12. d) Voyez sour. 7, vs. 16, +) Voyez sour. 3, vs. 126. زق Voyez 

sour. 2, vs. 281. g) Voyez sour. 4, vs. 5. k) Voyez sour. 2, vs. 185. ' 2( Voyez sour. 

2, vs,198. 3j) 5. .نونمش 4) ©. L. .ذأ 
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 هبلق ىطوم ةرخآلا ىقبتف ةرخآلا كلم نع هل فشكي SI نأ هضر sal مالك

 خاف ةرخآلا نياع هباقل « ىطوب تسيل ذا ايندلا ىف ابيرغ men هحور ششعمو

 AI هذله .ىف برغتف اهلاكنو اهتيوقع ىم كهش Less اهلاونو اهباوق نم خياع اميذ هبلق

 اميف ml خاف هفورعم تافص نع هل فشك نا ةرخآلا ىف بيرغ xils فراغا امأو

 ةرضحلا ريصت دابعلا ءالوهف نيا الب عت هللا عم هس نال ةرخآلا ىف ابيرغ Las كانه

Vivesىلا اولونت ناف نونكسي اهيفو نوواي اههّبلا مهبولق  luضرأ وأ قوقحلا  

 (Begin 60 صوصخلا ىلا الون ملف نيقيلا ىف خحوسولاو نيكمتلاو نذالاسبذ b صوصخللا

àهلك كلذ ىف اوناك لب ةلفغلا» بدالا ءوسب قوقكلا ىلا اودعصي  Lit,هللا  

 coast مهب انعفنو مهضر نويلماع مهالوم' مهنم ىتضتقا Less نيبداتم هتايبنأو ,su باذآو

 عجاريلو كلذك هتاماركو م! لحاس ال ركب هضر سابعلا ىبا uit ىديس .مالكو

 نمو «رثكأ ىقب امو ىفكيو ىفشي ام كلذ نم هيف lé هللا le نبا هذيملت باتك

a, sieهنأ  psناسنا هيلع  plisاًماعط هيلا  satضرعاف هب  aieهلكاي ملو  

 قرع هعبصأ ىف ناك 26, ىبساحملا' ثراكلا نا هل لاقو ماعطلا بحاص ىلا تفتلا مت

 كركتت Be نوعبس LA ىف اناو هيلع كرحذ ةيبش هيف ماعط ىلا هحي لم اذا

 ,ue ييشلا ىلا رذتعاو ماعطلا بحاص رفغتساف كلذ Ke ناك اذا ىلع

 واولا جتافو ةلمهملا ءاطلا pros نجايوطلاب فورعملا ىلحاسلا فحاسا وبا مهقمو

 «روكشملا حلاصلاو «روهشملا ملاعلا اهكتفب ليقو ميجلا رسكو ةيتحكتلا ءايلا نوكسو

 cet هوبا ناكو ةخنامأو ةورثو حالسم تيب نم ةطائرغ لهأ ىم « روكذملا رعاشلاو

 ىف ديددلا عابلا هلو اننفتم اهيقف ملعلا لها ىم هتنامأ عم ناكو ةطانرغب نيراطعلا

 نع لحكتراو ةطانرغ هدوهش 4 طامسب اقثوم هرغص ىف ناك اذه List وباو © ضئاوفلا

 انيكم اهاج لانو اهنطوتساف نادوسلا دالب ىلا راس مذ مدف قنرشملا ىلا سئدنالا

 رمتن AUS ىف رمحالا نبا ريمالا مالك نم اصخلم ىهتنا. ,am ىغوت اهبو اهناطلس نم

 نم ىنتدح مررجا نب ليدنم مراكملا وبا لاقو «نامزلا ,alt ىنيظن نميف نامكلا

Gifsهلوقبا  Uisut Li Giةريخالا ىدامج 8 نينثالا :موي هتانفو تناك نجايوطلا  
 رسكب ىجيوطلا طبض مك هحر la) ةلايع ىم ءكركصلاب عضوم وتكبنتب 0780 ةنس

»( Les man. portent LL. &) B. ©. L. .ضوضعلا ec) Mème remarque. 4( 6. EL. 

 بإب. :  e) Bطامشب.
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 هذحل ةيسن ali ىلحاسلل bi ىمو لاق هحر هلي طخب هطبض كلذبو لاق ميجلا

 « ىهتنا مآلل
à . a 

pâteىنب ىلع ىسحلا وبا نيدلا ءايض رمعملا لضافلا بيدالا خيشلا  MSنب  

 فيلد ىجرخلاب رهشيبو ةخطاسنرغ MS ىم ىدعاسملا ىجررخضلا فيقع نسب فسوي

 ىبأ طظذفاحلا هبغل اهبو د وسلا اريخا رقتساو اهمددق سلدنالا | نع لحر a ةذغيبب

AS 36لاق © = هتوجورت ىف هتاحر ىف لاطأ كفو هز  Last 8 Dsوبأ  

 مان ديثولا se ىلع سلدنالاب OÙ Fa الث لاقذ ,sui دنع ذا نم دحاأ وهو ن

 باهتش نم AK 43 عمسو تاينيرشعلا ىزازاغلا D; «à نم اهب عمسو ىرقملا فشقأو 7

 نبأ مساسقلا ىبأ ىلع ee No فراعملا رادع بحاسم ىد A نيحلا

HA 5,200  

 ghadh set Ai dos cfمي مرو عا قدور  

 كبنلاب ;Uk سبل ىذب LE = he عرولا لعاب ذْلو

 عرسضقلا لئاس ١ فسالا عاوناب ثعباو ١ فّلَذ هنم دكان ملو

 <, ,da نبال ةبدعلا ska ىف ADS عجارتلف ةليوط ىعو

 فعلا due dust of ei حيصفلا ىقذاكلا ul) فراعلا ليلكلا هديقفلا مهنمو

 هيفا ىسلدنالا ىسرملا ىكعلا نيعيس cols ريهشلا رصن Los كمكم ىب mi ىبأ

Héبطقب ةيقرشملا  Dنبا 3 وعلا جيشنا لاق  dueةيبرعلا وم كلملا  

 , duاككح محو ا ىلا لحر مذ ةماعلا 0 تلامذ اهيناعم ىلع 0

Lan هنع اهولقنو دنم اهوقلت Bai اعاضوأ Laos هعايشأ رثكو هتيص مظعو هركذ 

 ناكو اهنقيقحبو اهب ملعأ هللا روماب  ousراقيالا ىف خيا ىذالا ىلع اروبص قالخالا

  «exitريغ لاقو  etsلادتعالا ىع ةديعب ةنيابتم هيف سانلا ضارغا نأ  pesفعرملا

 رفكملا  péireةرغنلاو داقتعالاو ةرهشلا ىم نىيفرطلا نيذهيب لصحو رقوملا مظعملا كلقملا

a) 5 RAA, 

 أم

1 
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 nie ىطانرغلا فيرشلا ركذ املو ةرمأ ةقيقحب ملعأ هللاو هريغل عقي مل اسم داقتنالاو

 قرط ضعب ىف ىهو رفيصلاك ىح ىتلا ةرادلا ىنعي 0 CARTE نع بتكي ناك هنأ

leafكلذت رهشو نوعبس مهباسح١' ىف  oilاحم روهشملا تيبلا هيف ىمض ةراد  

 دقو مزاح ةروصقم حوش ىف فيوشلا هركذ امبسح + اعمجا ةراد نبا لاق: Le فيسلا

 Mine Le 941 ةئس ىف كالسألا ةرذ بحاص لاقو 4 هب رفط' نم هعجاريلف هب ىدهع لاط

 ىثوص ىسرملا نيعبس ىب LESUI dus dust وبأ ىيدلا بطق خيشلا ىفوش اسهيذو

 ريغ ىم نكلو تيبلا لخديو «هباحصا  فيرط ىلع ملكتي فشقتم jte  فسلفتم

ce Atos)رهتشاو هرمأ عاش  crعابتأو فيناصت هلو  » Mes Voileبولقلا ضعب اسهيبلا  

 SÂALS Kim 0 نيسيخ وكاذ نع ةفرشملا xilée (ET تناكو )44 عامسالا صعب اهلمتو

 سفنلا ,je x ناك هنأ نيعبس نبا فتح ئف مالعالا ضعب Je Set هنمحرب هللا

 5 سيئاندلاو تادابعلا باكحصأ ةراسفسلاو ءارقفلا ىم ريثكلا ةمدخ ىلوتي عنصتلا ليلق

 هيلع = (AR ىم ةيلع دقنلا ىعاود ترذون أملو ككسلا ىف هب نوقكايو ةسفد

 ةذمالث ضعبل ةلاسر ىف عقوو «اهرككذ لوطي بوطخ بوغملاو قربشملا مالعا ١ نم ريتكلا

 ىذلا لجرلا اذه نأ ىلع ليلدلا ام ليق ناف هتروص La RAT لوصفلاو ةيديكملا

 روهظو' هيلا تقولا يايتحاو ريظنلا DAS انلق هيلا راشملا ثراولا وه نيعبس نبا وه

 هتيكمو فقلطملا ملاعلل : ةقاطملا au, at لعال هتحيصنو هيلع اهيلا راشملا ةملكلا

 مهبذجو مهيلع هتردق عم مهنع هوفعو !so ن ودصقي مهنوك عم مهننحاول LEURS هثادعال

 ةضخملا ةيعيتلاو ةتارولا تامالع ىم اهلك هذهو هكالم نوبلطي مهنوك عم ريخلا ىلا

 كفا LE us, Ga صيصختو ىلزا دجيب Ji اهب فصتني نأ Met نكمي الا ىنلا

 رومالا «ىم 4ىغلن الو ةداعلل ةقراخ ىه ىتلا رومالا ىم هب هللا هصخا نم ضعب كل

 نأ ادحا ىكمي ال ىنتلاو اهملعن ىتلا ةرهاظلا رومالا نصقنو اهملعن ال ىتلا ةيفخلا

 هبلق هللا بعنتا 5 دوسح Ji اهدححي الو هابعاو هللا م دمصا نم الآ اهيف / بيرتي

a) M. Weïers, dans ses extraits du كالسألا 8,9 (Orientalia, II, 256), dit: » natus cireiter 

75 annos” 4) Ce mot est altéré dans les manusgrits, qui portent سيفافجلا ou (S.) .سيئفاقدلا 

c) S. ٠وذفيبت d) B, ٠ونلقى e) Les man, portent BE ñ) B. 5 بدرغسب و L. SAS Je £&) S. saxo fi, 

Tom. I, 75 
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Socle sa, smileم دكئاسع نهم هللاب  NAS Entهنوعو ةردصفبل هرم وهو هديومو  

qazïl Leiهدناعم  auf Loهدداوم  Lesءهددارم تيكا  ouكذب  Jos Cubes Le 

 ىتلا :تويبلا فرشا نم هللا هقلخ هنوك انركذ امل هقاقحتساو هنرش ىف ركذ Le لوأ

 Joss مهيبلا ر اشد COS sosie .ايولع ايبشاع Lui 5 CHAT وب eo برغملا دالب ئ

 لاق معلص ىبنلاو برغملا دالب ىم هتوك sie» مهيلع » نييعتلاو بسحلاو ةسادرلا ىق

(koi dis yٍبرغملا دالب ىم رهظ امو ةءاسلا ماسيق ىلا فقحلا ىلع* ىبرهاظ برغملا  

 * نسانلا فقحاو فحلا koi برغملا MO! doi مد تيدحلاب هببلا راشملا وهذ ةذم رهظا لجر

 فقحلاب aile قحاو ظسقلاب نيمئاقلا مهنوكل هواماع فقحلاب برغملا فحاو فحلاب

seةصيوعلاو ةلهسلا مهلزاوتو مهلئاسم ىف لوعيو هيلع لكلا روحي ىذلا مهبطقو  

 «ةقارولاب هيلا راشملا وهف ملاعلا فح ةلملاو هللا فح برغملاو برغملا فح وهف هيلع

 فقحملاو نيدحلا رس فحلاو ىيدلا ىلع ىا فحلا ىلع نورعاظ برغملا لها لوقن مت

 ملاعلا ريخ هللا لها لوقن مث «ةتارولاب هيلا راشملا وهف نيحلا رس فققحملاف فحلا رس

 وهف ملاعلا ريخ فقحملاف فحلا لما ريخ فقحملاو هللا لعا ريخ فحلا لهاو

 هلا هطبضو هرغص ىف مل هتاحبس ميدقلا ظفحو هتيادب ىف رظنا لوقن مث ءهيلا راشملا

 ,Si ةيرشبلا ةلبج ىف ىف ىتلا ةيعيبطلا ةذللا ىم هجارخاو بعللاو وهللا ىم

oral A xml, 1اسهيلع  és3 د  ait cs sit seف قالا ىو  

 ,avé هديات ىف رظنأ مت ةداعلل هقرخو هصيصخت ملعت Lsusuo اعاطقنا فحلا ىلا

 sie باتكلا اذه ةلالج ie ةذس lo نبأ وهو فراعلا ss باتك als رغصلا ىم

cosةينسلا رومالا عيبجو ةيلمعلاو ةيملعلا عئانصلا عيمج ىلع  msiةداعلل اقراخ  

 عمست مل ئتلا مولعلاب Lens هروهظو رظن ةرثك هل ملعي ملو :سلدنالا OÙ ىف هناستَد ىفو

 اهتبارغو .اهدارغنا مك Le مولعلا ىلع اهلامتشاو هفيلاوت ىفو ةداعلل قراخ هنا ملعت طق

 ىفو سدقلا حور كني وم sil ملعت فلخلا ماهفأ ىع ٌناشلا فيقحتلاب اهتيصوصخو

xielstiقوقو  dsىف  Bai MASدح ةماقأو 20006 ىلع هناكاح روهظو هعئانصل  

 just ىثو ,ils& ةيانعو ل اود كلذ نأ ملعت هناطلس نامبو ةمالك خحاصتو همناهربو

 طة

Ces mots manquent dans ©. L, S.هذداوم. 6(  a) G. 
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 عمقيو GS هللا رهظبو ةرظافنملل ie كلي لك ىف هيلع مهعامتجاو هل Sal لها

 نم ,ss هيلع فحلا ةريغ ىفو هضرتعم مكقيو هضرادعم وكاعيو هودع تيكيو هينفع

 ةرهقو sil ىثو LOS دللا wie هنأ صوصخ لا لقاعلا ملعيو هدلا ىذالاب ضرعت

 ةركفملاو ايش ىسنت ال ىتلا ةظناحلا هنوق ةلالجو هنيرق مالساو ةيبصغلاو Rossi كاوقل

 ةعرس ةركاذلا كلذ كو «افبطلا نيعرسأ ةمولعملاو ةدّوجملا' تاوذلا pars ىتلا
 ى

 وع تركذ:ام pu ةليجلابو اهلك تاهجلا ىف ati بالجتساو هتيار راشتناو هروهط

csىلع ةيعطقلا ةلدالا ميقنو ىعانصلا مالكلاب 6 اهيف .تركذ ةفص لك لصقا  

 ss Las كلذ Asus هركف ىعمي هيبنلا نأ :تف ES يدومنألا تيطعأ ىكلو اهويجعن

 دوجولا aol اهل كتهشتو ةداعلل ةقراخ دجوت was fs) als عيمج ةلمكلابو

 ومالا SE) Les sale رومالا ةلمج ىف Joelle ىلا راشملا وح #3! gai صيصسصخت لاد

 ناش ىف ةلاسرلا ىف امم ضرغلا ذب فقلعت ام ىهتنا روكذملا وه دنا Quai ربخا امك

giنيعبس نبا  doريغ كذ  Asم  ANGنيخ تبق  (Lui péreبيطخلا ىبأ ىيدلا  

 نع (ER %54( ىم Lies هقاع نيعبس نبأ ن BA Las 5 ىناسيس اهح ةطاحألا ىف

 نيدلا باهش لاق «ىهتنا aie ةقودحالا نحبقو لمكلا كلذب هيلع مظعف اهيلا , مودقلا

 Lie نادركسلا بانك بحاسم وهو رييشلا بيدالا ىتاسملتلا ةاكح ىبأ نبا

 sai ىنربخا هانعم Le ضراغلا نبأ als فراعلا ىلع ضارتعالاو ريطلا فقطنمو ةبايصلا

 San هل تناكو ةكمب نيرواجكملا خيش ىناسملتلا شوغرب ىبا ىسحلا وبا جلاصلا

&alsلجرلا !ذهب  aitناك هنا معلص هللا لوسر ةرايز نع هذص  Stنم باب نم برق  

 ,dt ضيخحلا MAS مد هنم قارهي مالسلاو ةالصلا اهتكاس ىلع ةنيدملا لجسم»باوبأ

 Lib ىلع ابنتك نسم معلص (Let رآز معن ريغ لاقو (PS هرصأ AUS ملعأ عت

 نم هلكمو هترهش امأ at ناسل لاقو < ىهتنا ةكمب ةهراهصا كلذب ie ةاشملا

xx. oc) Je dois avouer que5. فيطلا نوعرشأ» 1( 6. آس. 8.  a) Ce mot manque dans G. L.; 

je ne sais comment expliquer cette phrase. [Le mot نوك signifie Ze trésor invisible de Dieu ; 

voyez Ibn-Batoutah, éd. Defrémery et Sanguinetti, II, p.242. Le sens de la phrase 5 9, XÏi ل خل 

 |. est donc: 27 éira du trésor invisible de Dieu les sommes 116625507765 à sa dépense, KR. Dنيووكلا ى م

75° 



esبا 5175  

 ىلع مايقلاو ةفسلفلا ىف فمعتلاو لاوقالا :ىلع فوقولاو ءامسالاو عاضوالاو ءارالاو كاردالا

 Ait نبا تاكبربلا وبا خيشلا ,JE «بجعلا هنم ىصقي امين نيبلكتملا بهاذم

(illهحر  Liteىبا هللا دبع ابا ريمالا نأ قرشملا لسا نم انخايشا ضعب  

 سقلا ةبطاخم ىلا كلذ هرطضاف هطرشب في ملو هب ثكنف ىراصنلا ةيغاط ملاس دوه

 نيعبس نب فحلا دبع دمحم ol) اخا نيعبس نبا بلاط ابا لكوف ةيمورب مظعالا

 ال حلب وهو ,ie صخشلا كلذ غلب املف لاق هيدي نيب راهظتسالاو mie à ملكتلا ىف

 كلذ ملك ىنغبني Les ةربخاف audi نع duo هديب ام ىلا رظنو نوملسملا هيلا لصي

 سيل !ذه اخا نا اوملعا هانعم ايب بلاط ىبال مجرت مجعم مالكب mie اند نم سقلا

 se ait هنع ترهتشا دنا دحاو ريغ لاقو «ىهتنا هنم هللاب ملعا مويلا نيملسملل

 ركذ ىرج دقو اومعز اميف هلوق اهنمف «<اهنم هاعّذا ام ةبثر هقاقحتساب ملعا هللا

passهللا ىلو  teبيعش. هتاكربب هللا انعفن ىيدم ىبا  dueىحنو لمع  due 

 ا دلتا با ركل, نيمو DL ىد ant Lu RO Les jun < ةرصح

 .ناطلسلا نب ديحم هللا due (ai هللاب رصنتسملا ناطلسلا ةمجرت ىف ريبكلا هكيرات

| 

LS 

Ra لما نأ اهيلا امو ةيقيرفا كلم صفح ىبا نب دحاولا دبع نب Les ىب 

 نودلخ نبا اهدرسو نيعبس نبأ ءاشنا ىم ىهو مهتعيب هل اولسراو ةفرعب دل اوبطخو هوعياب

 اهتلمجب  Losةغالبلا نم اهيفو ةليوط  Meال ام مالكلا فارطاب  pubريغ ةءارو

is ىذلا ثيداحالا ىف هب رشبملا ىدهملا وه رصنتسملا نا ىلا اهيف ريشي هنأ 

 الو لاملا  mesلمحو  Gusعجاريلف هيف ام ىفخي ال ام كلذو هيلع هريغو ملسم

 ىف نودلخ نبا مالك  Calةلاسر ىم نيعبس نبالو  pluهناكربو هللا ةيحرو كيلع

 هللا مالس كتاجانم مالس مث كيلع مالس , in.مالسلا اهلك كيلاوع ىلع ةدتمملا هللا

 اهيا اي كيلع  Gtهللا ةمحرو  alsةالصك كيلع هللا ىلصو  laiثيح نم

 ىم كتكتالم زعا ةالصكو كتعيرش  dusهدينامحرو هقح ثيح نم هتالصكو ىكنقيقح

 ديحلا ةييتنو ودعلا ةمكقمو لايكلا سايق اي كيلع مالسلا بيبح اي كيلع مالسلا

 "نورك كلن ناش ربو  Si Ji ft jfدبع معن ارق هيلا  àمالسلا  leوه ىم اي.

 ءايكذالا تاطورشم رارساو ءيلوالا لامك ىف طرشلا  Litزواج !ىم اي ئيلع مالسلا

a) 2. .8. هريخاف (مالكلا. ة _e) Ce mot manque dans G.etL. 4) Voyezsour. 38, vs. 29. 
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 ركذو ىلعالا الملا تاوذ ىلع ءالعتساو ةعفر كدازو ءيبنالاو ليلا ماقم تاومسلا

rsجبس عت  ulكب در  ca LSمهضعب لاقو  ieةليج هداريا  su, Caاهفم ىلا  

 كابلعلا ضعب لاقو « ىهتنأ عرولا bots ةومنلا ميظعتب Des ام sh dax اهنأ هذه

 وه راصتخا ضعبب هصن ام هب مجرتملا نيعبس نبأ خيشلا ةمجرتل هضرعت دنع رباكالا

 VF ةنس كلو فيناصتلا ةرثكو فراعملا ددعتو ملعلا ةعسب نيروهشملا تّياَشملا ىحا

 نبا فحسا ىبأ نع فخاو ةيلقعلا مولعلا ىف in سلدنالاب بدالاو ةيبرعلا سردو

 دهنريص راطو XX ىنطوتساو يمدح مث ةرفاقلا PAS دالبلا ئذ لاجو هقيرط ىف عربو قاهد

 هلو ةياغلا ميظعنلا م غلبف ne Pal xj duels هنا ىنح sea رتكو 5,4( مظعو اهب

 باتكو ٠ لكلا باتكو ةينميلا 4 ةيوبالا باتكو هرفسلا ie جردلا باتك

 هرعش نمو ,pal ظعاوملاو اياصولاو كولسلا بيترتو راكذالا ئف ةريثك لكاسرو ةطاحالا

defنيبعشلاب سمس 5  Adi,ملع ىلع ران نم ججضوأ رمالاو  

AUنم 000  ASمهتم لعذ اذه ةخماسهت ندعو اهب تنذثاو  

LES er = LSا ىليل  ÀSمهو تلاد ايلا  >— pal 

 poid نكبر REA هسفن اهعم قراغت مل ةمعذو هاج ٌّلظ َّت الكبم اسفرت دحر 5-5

 دوكلاو راشيالا ىف تايألا ىم ةيا ناكو عنصتلا Ma sel زيزع ةزبلا ىكولم اليمج

 رت اهدضو ةيالولا ىيب Cast seat ىف سانلل* ةطاحالا' ىف لاقو «هحر هدي ىف اهب

 ضوخلاو * كاردالا ىف هادم نع OST ةرصق. منيدقانلا ماهس دمالك ئلا هّْجو املو*

 هنع اوفثرصناخ ةريسلا ىف © ةجزامملا ىف 2 مهنم تءاسو * عالطالاو jsui كلت ىف

 نيبو. Au ترجو, هقوف 2 ال Le millif sou de قافالا ose نو me 7 ىنيموظكم

 لوخدلا * ىع ةيوينلا Kiel ani à نم فوضلا هقاعو م« ةكم لوذ مث بوطخ قرشملا مالعأ

Leafنأ ىلا 0  siمظعف  nu:ةتبس ىلع تدرو املو ةثودحالا تحبقو لمكلا هيلع  

SL ce) Sault as. OTمدس 87, 5.5.  a) Voyez 
 :f) Thäéa (man. de Paris, n°. 867 ane. fonds) ةحيعب ةنيابتم لجرلا NAS ىف سانلا ضارغاو

LU jh) Zhaia: a. i) Zhäta:ئعاود ترفوت : g) 77222: Xe Diلادنعالا ع:  

Tata:مهل كلص. 4(  ÿ) Thata:ضاردغالا كلت راكب ىف )%5( صوخلاو عالطضالاو.  

 ةفطالملا. 1( Telle est la lecon de !' 7222عج :al-Makkari: ie m) Lhaëa :ليقلا

 2( .Ces mots manquent dans les man. d’al-Makkari  ه) 72222: اهيلع مودقلا
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D heu ,نورت ندا se ét, jun 
 هحر هتركف نم ةهيدبو هدنس ىم ةءاتف ىلع اهنع عنقملا «باوجلل بدتنا نيملسملل

ko, ةفرعمو ةمكحو pe هلو ةيسم لقا نم ا فرع ىم ven لاقو «ىهتنا 

De ةياسجبب pu Bal الينا لحر ةياردلا plie ىف لاقو «ةحاصفو ةغالبو ةعاربو 

 انباحصا ىم ىقلو  eh Labsىف ةكراشم هل ةصاخ نونف ىف هب اوعفتناو هنع

 وهو نانج :مهفو ملق ةقالطو ناسل ةحاصف هلو اهلوقنمو مولعلا لوقعم  siهلو ءالضفلا

 ىدياب ةدوجوم ىه ةريثك تاعوضوم هلو سانلا ةماع نمو ءارقفلا نم ةريتك عابنا

 عون ىه هبتك ىف ةصوصخم تايمست هلو لجابا فورحب تاراشاو زاغلأ اهيف هلو هباحصأ

in فيقحتلا ىف رعش هلو ةدوهيعملا ىماسالاك ىه ةرهاظ تايمست هلو زومولا نم 

 فقيرطلا لها ىقأرم , aliهتموالم ةيوملا لضفلا ىم هلو ءابدالا قيرط ىف ةنسحتسم

 «ماودلا ىلع رامتعالا هماوتلاو € مامكلا هللا تيبل , asعم  sui«ماع لك ىف

d ظحل فيرشلا مركلا ىف ةبراغملل هب ىشم ile مأري الو اهردق فرعي ال ةيزم هذعو» 

 ريغ ىف مهل نكي مل  sideهلاعفاب نودتهيو هلاوقا ىلع نوددتعي ةكم باحصأ ناكو

 ىف <, ركذو «راصتخا صعيب ىهتنا 111 ةنس لاوش عسات سيمخكلا موي دحر ىفون

 نأ ناركذلا فباسلا ىرتششلا نسحلا ىسبا ئيشلا هذيبلت ةمجرن  jetةيلطلا

 هخيش ىلع هنوكجري  dust aiمدعل ىكلذ امذا لوقي اذه هل ركذ اذاو نيعبس نبا
 لاح ىلع مهعالطا  patكرتشملل متفلا نيعبس نبا فيلات نمو مهعاسبط روصقو «

  Leمل اهم ىرتششلا ةمجرت ىف ةياردلا ناونع بحاص هاكح  SEXهتيجرت ىف

 انيارو ةيضاملا  sesانه  Leناكو ةيربلا ىف هراغسأ ضعب ىف ناك ىرتششلا نأ

 ىم هل ليقذ دمحا اي انيلا لوقي ءارقفلا هعيسف رسا لق هباحصا ىم لجر  dutىذلا

  solsنأ ادغ مب نورست نم مهل لاقف ةيربلا هذه ىف ىديس اي  cléاملف عتق هللا

US روساملا Jah اذا مهلوخد :دنعف سباق كلب هباحصاو خيشلا درو Adi نم ناك 

 هباحصأو كرقفلل ئيشلا  Lait Li [MOىتانملا مكاخا اوحفاص ةبقعلا  dsنمو

 "ةيظانم  ali gifتا عش  Dis qulé Hdi Lai afياسو ياركلملاب المو طملالصبلا»:
  piةراسيؤلا مسرب هباحصا :عيمجب هب عت هللا عفن «:ىنانرولا فكسأ وبا ملاصلا

a) 12228: باوكالا us à) Léa: Lis. oc) 73820: sm d) ©. .ظح e) «6©.ىنانؤلا 



 هللا عقن ىجاهنصلا هللا دبع ىبا ىلولا, لضافلا يلاصلا suit لوصو هلوصو فذاوف»

 عضوم ىلا يرخ دق ىنسحلا ابا puit اودجوف ةراسزلل هباحصا ةلمج عم هي عت

 ىلع os ليقأ SAS الا SG ملف هراظتنال اوسلكف ةولخ مسرب ةنيدملا جراسخب

RASطابرلا لخد ايلف ركفتم ربتعم  duدجسملا ىحو ةرايزلا مسرب نيلصاولا ىلع  

 sh نيب رضحا املذ دادمب ىنوتثتا لاقف mms ىلع ةربعلا ,LS ءارقغلا ىلع ليبقأو

 تايبالا هذه: 5 وللا ىف بتكي لعجو هسيلج هسفنب ىركي نا «.داك اهوأق دات

 راسنا ee كيال ىرظان اي هللاب تفتلت ال

 رجاح ىمح. برس GS لسخو اقبلا مهو كنع Lis بلق اي

 رماع ىفي ىبيط Le فيخلا ام .4 علعل امو ه.نابلاو.برسلا اسم

ai Nadine, St ue niLese 

 PTT و رع ماو تن وي سول

sh lt, oct 0 cdi pie gants ماع 

 si eds le رياح Las هيف تحكبصا

 ىننأ عت éd بلاط أرقف زيزعلا نارقلا Re اريثكو ةقلام Abe امري ناكو

 ملعو ءمهقي مل ام KT ىم مهفو 20, الجعم لاقف « et Lit الا 3 ال هللا انآ

lexمل ام  ce 

Dal itهيرحت لعل انترظن ثيح نم هيف :اًمرغم اب امذأ  

 هيلاوسم ren يقف ريعتسي الا 2 ةيراعب رضفت ال كراخدا لخ

miles برج هفرعت تثش نأ ةلماح Cul هفرحا pou 

 ىسحلا ىباب فرعي اهلجأ ىم ةياجبب .صخش هيلع لخدو  Se oùةناسمألا لها ىم

 لها ضعب ركاذي هدجوف ةذايدلاو  ai es eiةرضاسحمل هلامعتساو ملعلل هدأريأ

 مهلا  witel.sرع هتيخايش  5 Neىم ءارقفلا رثوب نأ ىون  alleارانيد ىيرشعب

 هلل اركش  esلوكابب مهيتايو  pus LSعيمج  9 Leهرطش هعيطيف همسقي نأ دارا هدب

Jai ىف ناك املخ !داز ءارقفلل نوكيل ييشلا فارصنا نيح ىلا (ill رطشلا go 

 ( usىبنلا دمانم  ame paleركب وبا les) رورسب هيلا تضهنف لجرلا لاق امهضر.

Voyez sour. (علعلا» ه Le à) GS,موللا» ه) 58. نابلا  GSه) ©. 5. ناك.  
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ke)ركب ىبال تغفتلاغ ىل هللا عدا هللا لوسر اي تلقو معلص ىبنلا  xD)ءابا اي لاقو  

 sale نم لجرلا Gb مث sie ىناطعاو sus ناك افيبغر pi x) xs ob هطعأ ركب

 امل ةدابعلا ىف هسفن لمعتساؤ هلها BEL ةكرابملا ةيورلا هذه ىم بجو هذخاف

 املق اهب بستحملا مهاردلا فصنو ماعطلا ضعبب ئيشلا ىتاو راس دغلا نم ناك

 لكالاب تينا ول ىلع اي هل لاق برق املف برقأ ىلع اي خيشلا هل لاق pui اهعفد

 « ىهتنا هلامكب Las mie تذخال

paireهللا دبع وبأ  Desريهشلا ميهاربأ ى .دد  pieدادش ىلو نم ىليبشالا ى صغ ىصغ  

 ضرع جدالولا (Er ماسالا ءارضخالا ةريوجالا ىلا a us ىريزجلا ىراصنالا سوأ نبأ

 ءايلوا نم  ناكو ,est mie Dh هظفح ىم ًاطوملا عيبرلا ىبا ىبا فذاتسالا ى

Paul)ن .بكاصانلا 5 هدابعو ىبيحلاصلا  DATالاوق رحنملا نع | اًيهان فورعملاب  sl2  

 مثالا بهاذمل liée اهيقف a ثيدحلا نوتمب اذراع مثال خمول هللا ىف ه-طخاش

 ىلع ربنملا ىلع ملكتي هلل اصلخم اًيش dot ىم لبقي ال نيعباتلاو ةباحصلاو ةعبرالا

 ةفيدملابو تاارقلاب de ةكمب ON ًارقاو ةينيحلا لئاسملا ميلعت ىف ملعلا لها ةداع

 ةيفنكلا ماما ىربطلا باهشلاو sul ةيكلاملا مامأ ليلخ هيلع رق cotés سدقملا تيبو

 معاص ىبنلا تارجعم ىف باتكو ىفاكلل رصتخم اهنم تاارقلا ىف تافنصم هلو مركلاب

 « دحر 6 دبا” Gin رخاآ سدقملا تيبلاب ىفوشو Lines AFS Kim هدلومو

 ىرهفلا فسوي نب dust رفعج وبا ىوغللا ىضيراتلا ىوحنلا ذاتسالا هيقفلا مهنمو

 وبا ناتسالا مهلضفا ىم alé ىلع سلدنالاب ارق رفعج ,Li سابعلا Li ىنكي ىلبللا

 ىلا des ةدم اهب أرقاو ةياحب ىكسو ةودعلا ىلا eut مت نيبولشلا رمع ىلع ٠

 نأ ىلا A اهب لغتشاو انطو ,La سنوت ةرضح ىلا عجر مث ٌمحف قرشلا
 ةريتك فيلاوق هلو ةغللاب Me ملع هلو ةّيبرعلا بتك رئاس 4 ءارقال طسبتي ناك تام

Lis ليكالا ىلع ٠ coجيصفلا  Ale)ملو  Dsبرعلا مالك جييصخ نم ءىش هيف » 

 هل تيارو مالكلا ملع ىف ةديقع هلو LGV ىف افيلات هل تيارو هحر ىنيربغلا لاق
 لعفلاو مسالا ثالتلا ملكلا ىلع هيف ملكت مالكلا دعاوق دودحب مالعالا هامس اعومجام

 كيفتساو دنع دنحا مودي ti ىذ ةيقيرتا طيتاسأ نم ناكو رخآ .فيلوت هلو فركلاو

a) G. AM Se b) G. L. PU) .دامعو c) B. VPP ه d) Lisez ءارقأ LS? 

 اللا



 د
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aeركذو « ىهتنا'  puiهدلاو نع ىسنوتلا ناولع نبا .بيطلا وبا  stىسنوتلا  

 هامس est تايبا نرش هلو سينكتلا ئمسي افيلات روكذفلل نا ئرصملاب ريهشلا
Loisىبا ناتسالل رصنتسملا معفدف سنوتب ىصفغحلا رصنتسملا .كلملل هعفر للكلا  

 هللا دبع وبا st هّدَجَو للخ نم هيف ام هيلع بقعتي نا هرهاو مزاح ىنسحلا

BCرفذ تو باتكلا . alهبيقفلاب ١ذاف تجرخاف  Le)رفعج  L'ART Dتوبخأو  Lai 

 هل لاقذ هيدي نيب باتكلا ىأرف هماركاو هرب ىف غلابو هلخدا ىنح ا!ردابم ماقف  نسحلا

 sais اسي مل لاقذ KMS 5 ببيع لك * نع ىضولا نيعو رعاشلا لاق CS Bi اب

 ملعلاو فحلا لوق الا هيف نكمي ال ul pat !ذه نكلو ىخاو ىديس تنا رفعجإابا

 عضاوم (.x رهظاف معذ هل لاق هيلع vie Les ىنيبخاف هل és RONA ليتكي ال

Lessسلدنالاب ةيرق ةلبل ىم ىلبللا اذه لصأو «دطخب اهكلصاو اهرشبو رفعج وبا  » 

 هيلع لخد املف ايوكن ناكو ديعلا فيقد نبا ىضاقلاب قرشملل ,aile ىف عمتجا

MMدرس مث هيوبيس هركذ دقو اهلاعفأ رهظت ال ىتلا رداصملا ىم.وهو ردصملا ىلع  

 مث همظعو ىضاقلا ab هرثكا ظفحي ناك هناف هرخآ ىلا هيوبيس ىم Qi هيلع

 رفعج ابا ناتسالا نأ تلقن كرابملا هطخ نمو هحر اضيأ ,Gi, Si ناولع ىبا لاق

 سيقلا ئرمأ de اًموي هيلع .ىرق دحر روكذملا ىلبللا

dsl reهينداحب  Jaiات اليل هنأ  CR LR 

 ىرق مكبسح لاقف لوقلا eux نا ىنعي وه La فرظلا !ذه ىف. لماعلا .ةقبالطل لاقف

 ىسحلا هوبا ناكو لاوسلا اذه انلأسف نيبولشلا ىلع ىبا انذاتسا ىلع تيبلا, !ذه

co)0 ىيبولشلا ناكو سيردتلل سلجو لقتساو عرب كق روفصع  sieانل لاقذ  JS 

ESروفصع ىبأ ىنعي لفاكلا كلذ اولاسأف  Luانجرخ  Bouاناخدو انعمكاب ديلا  

 ىلع MES ملف SU) SE ماكتي وهو ةريبح sal خد Lo is دق هانيارذ دكسملا

 هيلع GS ىتح ئسنف ىلع :ىبال انتداع .ىلع om انتج مش .انفرصناو (aug .كلاوس

desةغبان :. le deiال نا ىرت  eutىبا لاوس ىف .متلعف ام لاقو ركذنف هل  

a) Le man, 8. ajonte: ,خيف ام هيلع بقعتي نا هرمأ نأ 6) 8. Aie .بيع e) 8. sat. 
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 هتبلطل ىلبللا لاق مث هيف لماعلا ام انربخي ال نأ مَسقاف ثيححلا هل Les روفصع

Ut,رظنو صحف ةلثسم ةلثسملا !ذاف انرظنف اولاق مكسفنأل اورظناف كلذ لثم مكل لوقا  

Leمككب انيكح  aie Leدوكان نيناوق  SE > Àخليوط  siانيلع  

 ةتبسب انكاس اذه pui Loi نبا :ناكو عيبرلا .ىبا نبا ةبلط dei ةسورحملا سنوتب

 ALL ودع اسف ىتلا ةقبطلا هذه رابك ىمو اضيا. نيبولشلا ةبلط Met وهو

 بوب مكيوسن 3 عش هلوق. ىف ةلكسملا هذه Lai ةيوكن لئاسم ىف بلاطلا !ذه عم

 SA 39 AS of Lilas Eli مال عقوم عقو فرظلا اذه Ci بلاطلا لاقف « َنيِمَلاَعْلأ

Spمت ىلع وبا ناتسالا  Listsبلاطلا  . lié,رلاخإ  dlaالف افرظ  àلماعلا ىم  

 زوجي ىذلاو نييفوكلا ds ذوذش ىلع اذه ناك 6 si عقوم اعقاو هتلعج ا!ذاو

 هيف كرتشت ليلعتلا ةانعم فرح نا. لاقي نأ ىلوألا ,Lil عيبجلا بهذم ىلع هسكع

 «ىهتنا هبيغب ملعا هللاو نع ىف نكرتشا امك ٠ فورحلاو ءامسالا

 ظفاحلا لاق «ىبطرقلا سرق نب ركب ىبا نب al نب يحكم هللا دبع وبا مهنمو

 هللا دابع نم ناك هنا هقح ىف ميركلا دبع ظفاحلا لاقو ءاَرلا نوكسب يوفو ىزيرقملا

 ةرخآلا رومأ ىم مهينعي Les نيلوغشملا ايندلا ىف نيعرولا نيفراعلا ءاملعلاو ىيحكلاصلا

Losىف اباتك نارقلا ريسفت ىف عمج فينصتو ةداسبعو دجون نيب  joحرشو ادلجم  

 نيدلجم ىف ةرخآلا روما ىف ةركذتلا بانك هلو ىيدلجم msi هللا ءامسأ
LSىف  

Léoبوتب ىشمي فيلكتلا حرطم ناكو ةديفم كلذ ريغ فيلاوت هلو ىصقتلا  Ah 

 مهقملا بحاص ىبطرقلا رمع نب dut سابعلا ىبا grill نم عمس ةيقاط هسار ىلعو

plus cr Us?حرشلا اذه ضعب  RSSىع  msi.  ئ Àىلع ىنب كيحم نب ىلع  

 ىركيلا كمكم نب كمكم نىب نسحلا ىلع ىبا ظفاحلا ىعو ét صفح نبأ

 éd AV) ie لاوست CA عسامتلا نينتالا خليل 6e بيصخ Le ne ىفوتذو اههربغو

 His فيناصت .هلو الضاف اضيش ناك هصن ام هقح ىف GANT Li ىفو « دحر اهب

 ادلجم 1 ةياغلا ىلا sale نآرقلا ريسفت Lex me روشوو هعالطا ةرتك ىلع لدن

 Le فنصملا فحكجا دق هتروص ام شماهلا ىلع aus ضعب بنكو « ىهتنا

mueبتكو «ىهتنا ملعلا ىف اركبتم اننفتم ناكو الج  ils Lamمالكلا اذه  

a) Voyez sour. 26, 75.98. 2 3( 6. 5. .فوركلا e) Ce mot ne se trouve que dans le man. B. 

d).S. .فلكتلا +) Voyez 2050 allobab, 5.ىوانملا. ٠١ 
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 مظنلا ميلم ظفحلا ىسح Lei اطقي ناكو عمسو :بنتكو ,de ىبهذلا لاق هصن ام

usىهتنا اظفاح ةقث ةركاذملا » Et Cas,مالكلا كلذ رثأ  Leهتروص  Eli 

 مالسالا خيرات ىف لاق ىبهذلا ناف ةدياف اهل ام ةرابعلا هذه ىف « فّثصملا انخينش

 cite مامأ ىبطرقلا مامالا جرف نب ركب ىبأ ىب Das نب كيحم هللا دبع وبا ةمالعلا

 لاقو هتوم ركذ مث des روفوو هعالطا ةرثك ىلع لدن ةديفغم فيناصت هل ملعلا ىف ركبتم

xsميظعلا هريسفنب تراس ىكقو  Hdiنابكرلا  alsىف ىنسالا  sant ecىنسحعلا  

 اذه رئاب رخآ بتكو ىهتنا هعالطا ةرثكو ,als هتماما ىلع das ءايشاو ةركذتلاو

 كلذ قوف هللاو وهو هتركذ امب همجرت ىبهذلا ناك اذا كل هللا jé هصن ام مالكلا

 ال مالك نا ,dé هعم بدالا ءىسقو LS  ةدياف ال ىخيش ةّحاشم نأ لوقت فيكن

 «ىهتنا كيلع ms هللاف هيف ةدياق

 رقش ةريزج ىم سدمحا ىب des ىجرركلا ىريزجلا رضاص نبأ مساقلا وبا مهنمو

psاكيصف ناكو ةيسنلب لودع ىم ناك ام كعب صوق ىنكسو رصم  Lilleفقيروتلا  

 ءدحر A Kw ةرهاقلاب تامو mie ءىش Si) 5 ئنرضحي مل مظن هلو

 es où ىلع أرق شلب لها نم محا نب دمحم ىبيجاتتلا مساقلا وبأ مهنمو

 رعشو بدا هل اريخ Mol اضيش ناكو ةرهاقلا ىطوتساف لحرو صوخألا ىبا نباو

sieتابيبأ نم ملوق  

 نايش هكاردا ىف هىشلا ١ لوحأ بيقر نوفجلا هل ىوحا

 ىناثلا لازغلا ىف ربضملا وهو ١ رصبم-انأ ىذلا كرت هتيل اي

À,ىنوتو 17“ ةنس شليب  eleةرهاقلا £ راخ  Xiw pret geىور موتو 0912  

 «عيمجلا هللا محر هريغو نايح وبا نيدلا ريتا نامزلا ىوحن هنع

freeىجررضلا ركب وبأ  dustنب  Dentنمسح نب  dust Misىقلاملا ىسيع ىب  

 ىيقتملا هللا دابعو ىيعرولا داهرلا at ناك هنا مساقلا وبا فيرشلا لاق 6 ىكلاملا

 دحال لبقي الو هدي بسك نم لكاي سانلا ىديا ىف امع Lions هسفنب الغتشم

 (Ca عيتجا ام هيف عيتجا pe aile) ىف نكي po بداو لضفو لمعو دجو عم اعين

 تاآرقلا ارقو ىيبولشلا ىلع Rail لغتشاو ةيليبشا لخد هنأ ميركلا دبع ظفاكلا لاقو

à) 8.0فصمللا 1( 8. ©. آل. ىف رضحيا 5) 8. سرفس  a) GLS. 
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 الا لكاي ال ناكو LS هدلاو ناكو كلام بهذمب لغتشاو رصم مدق مث .عبسلا

 قدي راسصو كلذ كرتذ هب اكربت هيلع سانلا مح دزاف SU طيخب هدب بسك م

HAىدصتيو هنم لكابو  Lesكيوت ناكو دنع :لحضف  AS iiماسي ا” ةذابعلا ريتك  

 بحاض ىلا: عفشيل هنكسم ةرجا ئف هيلع كير ىق صخش هءاجو اهلبقيل دحا ىلا هدي

 كلذب ملعف رهشا Bho Jul هاطعاو رادلا بحاص ىلا ىضمف كياؤلا Jus ال. نأ راحلا

 (x لاق ىفع 4 AE تناو ةءافش الأ تاك La ىديس اي al لاقذ Le دعي نكاسلا

 اذه عفدي ام هللاو هقح هيلع عطقي ىجروخضلا هيلا. ءىجي اهترجا فخاي راد هل لجر

 ىنيرشعلاو ىماتلا ةليل تاهو اهريغ ىلا ىكاسلا لقتنا نأ ىلا تيارا عفدي لؤي ملف انا الآ

 ,Gas Lai هحر ةفارقلاب ىفذو Ru Fo نعا di Riu ENS عيبر رهش ىم

 (Las هعالو 5 مهالوم ىهشاهلا & رف ىب dE نب dsl نب كيكم ركب وبدا مهفمو

 00 بهو نم اهب عمسو ةيطرقي ٠١8 ذنس ناضمر رهش ىف لَو RDS لأ ىم سابعلا

Busنب كلاخو 5  uenد درولأ نبأ ردصمب كردأو عكف للحرو هريغو  coفيبر  Lt, 

 ناضمر رهش ىف تام Les هدلب ىلا داعو PPT Ge ىف مهءارظنو ٠ ىيكسلا نبا ىلع

CFA Giنم الضاف اكلامص الجر ناك لاوكشب نبا لاق  (KOالياس ةدابعلا ىف داهنجالا  

 s «ىنسال اعبتم بهذملا ىسح بلطلا ميدق ةداهزلاو فشقتلا ىلا

isوبدأ  ousىب 2 ناسماس نب كمحأ نب كمكم هللا  Dalنب  rasىرهؤلا  

 DAS نبا zh est اهخويش نم عمسو io Les ماقأو ةخس |", هرمعو 01 خنس دآدغي

 pis باسناأ ىف 000 نام كل تانك RAS تاماقملا ىشنيو رعشلا لوغي ننكالاب

xs ماسقأ Lis, لكم َن ا a ىف ءامسالا م مهبأ Los las LS ءاوجأ À 

 ىف ىسرافلا ىلع ىبال ىاضيالا مرق باتكو نيدلجم ىف ةعانصلا ماكحاو  lo!دلكم
  ieدلكم تاماقملا حرت  RME ti © 00 cr Leىرذنملا لاق

 < دحر Av خنس بجر ٠١) ىف Sat نبا لاقو بجر ىف (pes ءانق ١جكيهيش ىنون

a) ©. “ط5 نزن 8) S. اطرد ce) B. L. .«نكمسلا d) 8. L. ral e) B. ail. 

 ا

 ا
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 ىرقملا ىبطرقلا مساقلا نب ىلعألا دبع ىب dant ىب ديكم هللا ue وسبا مهفصو

 لاق Ge نيفورعملا (éd se وهو د هوما أرق si Gammes» ىترولاسب فورعملا

 ىب ىلع pi عمسف ناسارخ لخدو ر ARS ناهيصأو د نيفارعلاو كعب

 نب Si سراغتو ©« ىر وباسيدنكلا فلخ ىبا 0 دبع ز اوهالابو ناهيصا# ن ايزرملا

 ىفوت اهب ,Ge دادغب مق SU ut لاقو « ىقرلا :دوراجحلا ىب .نمدرلا دنع

 ONF} MES UT لوالا ?ES) Us نانسكاسيب

 ىف هدلوم لاوكشب نبأ لاق « Qt ىجابلا dent ts كمكم هللا دبع وبا مهنمو

 هنأ situe ىف نوباغ ىبأ لاقو .Gall ىلا do هلج نع عمس Foi Riu رقص

 !دعاق اهيلع افقاو اهب Lil el طظفكلاو will تيدحلاو ماعلا ليها ىم ناك

 pese ناكو se sosie وه Nid Lie nie تعبد مهو LB Le Les انسحكم طورشلل

 هتلحر تناكو فبسلا ىف مهلزانم ىلعو coul ىف مهتاجرد ىلع مكقتلاو Joël ىف

 ىبأ ىلع رصعب عمسو هليج ىع ةياوولاو عامسلا ىف هكحراشو ةدحاو اههتياورو aa عم

 ناسك لاوكسشيب نبأ لاقو € ىموزرخكملا er نب AT نئب كللا كيع نب BE ىسحلا

 ble فئاشولا لأ ىلع امك قنتنمو دوقعلاب أرييدعب تا CARO اندنع usa لجأ ئه

 ع ويشلا لاوقأ ىم عمج ام ىلا ٠ تالجسلا ىف اباتكو انسح اًباتك Lens فّلاو اهللعب

 نوصتلاو كولا م هقح ماعلا يفوت ىلتملا ةقيرطلا ىم هيلع ناك ام عم نيرخاشملا

 rie Lab ع ىويوشعلا PP Gin pull ف لضوت

 ىبطرقلا ىسلدنالا ىبقعلا زيزعلا ?BUTS co ليحأ ىف ليي S\A Fab) BUTS _— مهغمو

 ديعس ىبيحي نب GR نم سلدنالاثب pau ةيبتعلا بحاص روهشملا ىكلاملا ديقفلا

 امهريغو يرغلا نب غبصاو ن ويحس نم, عمسد Gall ىلاو لحرو:امفريغوي ناحل نبا

 مم (LD, Sim عمج ىذلا ومو لزاونلاب املاع اهل اعماج لئاسملل اظناح ناكو

 تاياورلا ىم Lou رتكاو Rudi Dao سنا ىب كلام ىم ابلاغ ةعومسملا ةعمسالا

 لاق اهعمس !ناف ةّذاشلا ةييرغلا Luis ىنوب .ناكو ةذاشلا خييرغلا لثاسملاو .ةحورطملا

 اهيف ةجرضتسملا لوقي ناك هنا lo نبا .نع ىور DA «ةجرختسملا ىف اهولخدا

a) Les man. portent .ىروباسدنكلا 2) 8. ml. (ه GLS. y SI. . d) Peut- 

être faut-il lire ,نوصلاو 
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mé نباك خيكلاملا مالعأ ئى م دايتعالا ءيلع عقو LL لوكلو لاق ss ÈS (hs 

 لاق « «رببغو  ciىلا ةيسن ىبتعلاو « ه5 ةنس سلدتالاب ىقوت سنوي  Rteىسبأ نبا

3 UMA PA Co? ذيع ءالو جلا ds raie ىبسي sb AS ىلا لبقو بروح ب bla 

 ىرقملا ىرفاسعملا ;LS نب كيكم نب Del ىب كيكم هللا Jus +( مهفمو

 2 اع نارفلا ارقو ةيردنكسالاب ماقأو خيسنابب ا OÙ ةذس سلدنالاب As بيدالا ىضرغلا

SLsuoiنبدأ  HA?انايبا رتكا اهنكل :يبطاشلا ثنزو ىلع تأارقلا ىف ةديصق مظنو  

 ضئارغلا ىف دي dj تناكو ىبطاشلا Xe Le زموب ملو ءارقلا Louis Lens جربتو

 دلوق sai نمو « بدالاو تاآرقلا X,2A عم ضورعلاو

Mets اهيلع اعرسش LAN سفنب Lens اهابا تنب ترتنشآ Le tôt 

 المات 5 اهل ضر ىذ روبغ نمو ADS وروبغ م تام نأ x ينمو

 ME كرش وأ انبأ بهو chi  الولاب فصنلاو ثاريملاب فصنلا اهل
 et خالل ,CH ثلثلا وس ١ اهلامخ of كاذ اًعرش فّتعأف

 sy لبق نم بالا ىف اهتاريمك ١ اهلبق تام !ذا هيف اهقاريمو ه

 التعاف بالا عم ثرا الو الو نم هيف رهدلا اهل ام اهيبا ىلومو

 nn, Less sul نوماماد due og Sd a SR ١ ةذعإ

et lle Cire Lobfies ét Raتضعف »«انبا بألا. قاتم  meاحا  stنابع انالدلا  

 كيعلا تام مت Ai ظح لتم ركذلل cuil نبالا هتروذ بالا تام مت هقفعاف

 «ةروهشم ىفو هجولا اذه ريغ ىلع ةيكلابلا اهضرفو هوألو نوكي calé فتعملا

 MST ئومالا هللا كبع وبأ لهس نب كيحم نب el نب ليكم مهنمو

 دنع ,Det ىصاعلا نب ورمع عماجب ءارفالل ,ui رصم لون شاقنلاب قورعملا ىاطيلطلا

 ©« هنالك ةخذس رصمب ىفوتو ةعامج

ab Lieلخر بذدوملا  Ge 

 لضفلا ئب ملسم ةبيتق ىباو كرولا نب محم ىبأ نم رصمب عمسف 6180 Riu سلدنالا

 ىَيبعلاو SPP نس ىفوتو سانلا نم عمس ابّدوم اريخ Lilo ناكو هريغو ىدادغبلا

axésةامهم ءآر مث ةدحوملا ءابلا نوكسو فاقلا  amiبرقي سلدنالاب كلب ةربق ىلا  

 « اليم CAUSE ps ةبطرق

B PAMهز  a) Génie 

JS 

JP 
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XD) Jus نب MS نسب Mel نب des à pen ركب وبأ ىبيدلا des re 

 سشيرشب كلو اهلا ىشيرشلا نامحاس ىبأ نبا  04 comنبأ م خيردنكسالاب عمسذ لحرو

 ىبا ىم بلحبو رقصلا ىبا نب مركم نم فشمدبو نقلب ىلا رامع ( FAىب شيعي

 ىب  GSعمسو  dbماقاو دادغبو  salنم خيلضافلا ذس  Ba 8 PUسانلا كيغب

MSULs «sol طابولا AS سحقلاب ةسردملا Se ىلوو ةعابمج هب 0 

 لوصالاو ريسفتلاو كلام مامالا بهذم ىلع هقفلاو ةيبرعلا ىف نيركيتملا نيزربملا ةمتالا

 ىف اباتك فنسو  Ra Léo GRASىطعم نبا  me Déءاضقلل بلطو سانلا

Ru بجرب تام نأ ىلا ارغاش ae بصنملا ىقبو اعروو ادعز هنم عنتماف فشمدب 

  aoقايبحاشست 2“ نويساقب نشكو  loge (yaميم اهدعب ةذدكاس ميج مت ةمومضصم

 نونو ةحوتفم *

 وبا مهفصو  dusهللا  Dustىب  Detنب  GSهدلاو فورعملا ىبطرقلا جرغم نب

 هيبا دج ناك ىروتنقلاب  Lieلخادلا نيحرلا دبع نب مكحلل باكرلا .بحاص

 ' تن نوع برق  Bbةيطرقي عمسو 4 ةيروأ  Cr? pute CAمولد 0 نبأ نمو ل غبصأ

 ةنس لحرو ىنشخكلاو  FEVعمست ( XXeعمسو تام ىتح دمزلو ىباوعالا نبأ نم  Lesنه

  kelعمسو ةربغ  FA SUءاعنص لخدو مالسلاو ةالصلا اهنكاس ىلع ةيوبنلا ةنيدملابو

 كجبزو « DEةعامج م اهب عهمسو  CA 724) ceىقربلا <  deiعمسو © راؤملا

 ةءامجو ىفارهسلا نم  Baiحسو  1 Le 0 se due. 8523تورببو

  Lui Mىبأ هغلوم م ىع رصم خيرات بتكو ةعامجو ىكنملطلا رمع وبا هنع ىورو

 هاضقتساو بتك ةدع هل فلاو ةناكم هدنع هل تراصو رصنتسملا مككلاب لصتاو انعم

 بجرب تاهو ةيرملا ىلع مث ةكتسا ىلع  Riuوه ىديبحلا لاق _ءا»عم  Lisظفئاح

a) L: «ىلياولا ) B. SAS. c) S. هتروأ 3 B. G. L. x; “دروأ d) B. ot e) «5.زاوبلا 

f) L. (ءامزعلاو. م 6. L. ىلع 
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 ىف. ئرصبلا Guest هقف اهنمف ىيعباتلا هقف à)  ثيدحلا مقف ئف LS فئص ليلج

 نب مساق ثيدحو ىضوفلا نبأ Dr عمسو اةريقك ءاوجأ م ىرهزلا TER] تادلكم 7

 اظفاح .لقنلا جعيكدص هلاجرب اريصب ثيدحلاب املاسع os ىضرقلا ىبأ لاق « غينصأ

ueنم ناك هنا هقح ئف فيفع نبا لاقو ؛ عيج ام ةرثك ىلع بانكلا  a it 

 نم oi اذه كف FE تيأر اهم sil مهريعبأو تيردحلل ا تي سانلا

 )<, ةخيبش هيفا عدي D اهل احبيحصت مه ةكاو

pairsكيع وبا  Fabبرغملا ئه لحر ,ىسوم نب ليحأ نب لييكام ىحاضولا ىسيقلا  

 ةيرملا نكسو SU دعب سلدنالا ىلا داع مث ةكلاص ةلمج هريغو ىفلسلا نم عمسو

 Loi مهفسحاأو سانلا فرظأ نم ناكو اهدعب ىنلا ?us ليبقو ها" Gin تام اهدو ظلم

 .«ملعلاب اينتعم Linie ةمج Os اذ ذقت الضاف اهيقف

 كلو ىسنابلا ىرديعلا ?ds نب ىسوم por كمحأ ىنب كيكم هللا Due وبا مهفمو

 ىمرطحلاو «فرع نباو ىفلسلا ىم عمسف اجاح لحرو ةعامجو agi نم عمسو of ةنس

 ىف lee, ds سلدنالا ىلا محلا دعب عجرو puis ىنامثعلاو ىخونتلاو

 ءططخبد Mis ةغللا à ie ةرابعلا ملع ىم : ظح هلو وبلا لامعأو Emo حالصلا

 دحر اريثك هفعض ىلع

mirهللا كيع وبا  Desىب  Aaذذس هدلومو ىليبشالا حوف نب  Aةيليبشاب  

 نارفلا ملع ىف اريقك لصحو ءالبضفلا خويشلا ىلع 5 قرشملاو برغملا Os ىف لاجو

 ىتح Can ماقاو هل HS كيج نآرقلل ةوالتلا ريثك ناكو رثنو مظن هلو بدالاو

 er ph GES نب GS نع ىور ىبطرقلا ىموزخملا طابسأ نب دمحم مهنمو
 SIA Gin ىفوت املاع axÿalj اظناح ناكو ىنبيكسم نب تراحلا نم عمسف

 هدلوم ةيطرقب .ةءامكلا ىئضاق ميلشلا ى A بباب ريهشلا فقحسا نب كمكم ركب وبأ مهنمو

 ىباوعالا نبا نم ةكمب عمدسف 417١ ةنس لحرو هتقبطو خبدصأ نب مساق نع ىور Pl خنس

a) B.S. (ىلعأ“ ة B. (ملعلا ىف« ه B. OU 4 6. L, FF, 
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 نسح فالتخالاب اريصب هقفلت Lisle ناكو سانلا هنم pui ثّدحو ملعلا ةسساردو

 ««ريكم نيسلا عتغب ميلسو Ep ةنس ىلوالا ىدامجاب ىفوتو اعضاوتم ةغالبلاو طخلا

 ابا ىنكي pee لون ةيرملا لخأ نم ىسلدنا ظعاولا ىبرغملا جيهب نب ىسوم مهنمو
 Ses me تالمكلا العشا sais A9 ندعو يسالاوا مخور سرا. كل

 اذه pus co هيلع اهأرقو رصمب هيقلو اهلك هلامعأو Ut ىف هسمخمب هنع ىناشرملا

Liهعاط ةعاسلا لعجأف هعاس كايند . jt,اهيف ريصقتلا  

 ءهعانقلا رع سمتلأاف اروع سدس روكا فاسو سوا سا

 هرهص عمس ةيسرم لها نم رصق. نب ديعس ىلوم ةداعس نب ىسوم oies وبا مهنمو
Liهتنب تناكو ىفدصلا ةوكس ىبأ. ىلع  dueم دنع رثكاو همزالو ىلع ىبا  

 حو des أظوملا امهيلع أرق عيفش نبا ىسحلا ىباو ىبطاشلا ز وقم نب ديحم ىبأ

 هطخب ملسمو ىراضبلا ىكيحص ,uit ةياورلاب ىنعو ىشوطرطلا نم ننسلا عمسو

 ىكح ءامهلثم ةكصلا ىف دجوي داكي ال ىنيلصا اناكو ىلع ىبا هرهص ىلع امهعمسو

 بتكو Be 1. وكن ىلع ىبا ىلع اعبس ايهنأ دمحم نب رشاع دمحم وبأ هيقفلا

 موي ءاحمسلا داوجالاو ءاحاصلا لضافالا net ناكو كلذ ريغو ىورهلل نيبيرغلا اضيأ

 نم mi lise Las Ge با mue ومب 'ماسقلا» Got ةضيرفلا» de نيرا الا
Lt isoهيلاو اهليلجو  atىتلا"ةدنتك ةوزغ ىلا دهجتوت سنع  Les Aنس  

ofىف :ةكراشم هل تناكو  deىضاقلا هيخا ىبأ هنع ثّدح ضذقو :بدالاو ةغللا  

 « بلعتل عيصفلابو ةييتق ىبال باتكلا بدا CLS ةداعس ىب فسوي نب كمكم هللا Due وبأ

 ىلا ةلحر هل شا ىداو لصأ ىم Got LD نب هللإ دبع Juste ph مهنمو

 ىريركلا تاماقم ىعوشخلا رهاط ىبا نم فشمدب عمسو ةضيرفلا اهيف ىذا قرشملا

 ىدفصلا ىكحو «رابالا نبا ىم اصّخلم ىهتنا هدلب ىلا لفق مث امهريغو ركاسع نباو

 OR راسو يلا رز قو عا ويسب ص ا ا

 هسفنل ىبنتملا ىندشنا لاق

 محافلا ىجدلا ىف ردب لثمك ١> ةناسنا متاخلاب تيبعال

he Us,نتم هل ىذخأ  Li b alt pdt 

a) G.L.IiRe 6) 8. .ئرشملا 

Tom. I. 77 
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difىف  Lesلق ١ اورظنأ تلقف  eaمتاضلا ىف متاضلا » 

 ليهستلا بحاص كلام نبا هللا دبع وبا قرشملا ىلا سلدنالا نم نيلخاولا نمو

 :مالعلا مامالا كلام ىب هللا dus نب هللا ue نب dust نيدلا لامج وهو ةيغلالاو

QUI SU CA noiناك قيتح  Cali Galقرشملا"ا لاا لعتنا نيح  

 ىباو مركم نم Ca عمسو اهدعب ىتلا ىف وأ de ةنس كلو قشمد hi ىوحنلإ

 ريغ نع ةييدرعلا À معهريغو 5 ىواحسلا ىسحلا ىباو حابص نب GS قدام

 نباب فرعو هرايخ ىب تبات ىسحلا وبا ليقو رفظملا وبا نايكاب هنع À jus دحاو

 ةلبل لعأ نم ىعالكلا رايخ نب فسي Gi des نب Cf نب oi ىباو ناسليطلا

et SRسابعلا ىبا نع  Deiراوذ نب  ERهللا دبع ىبا ىلع هيوبيس باتك  

 ءارقال اهب ركصتو بلحب هريغو نورمع نبا هذيملتو شيعي سلاجو ىناشرملا كلام نبأ

 نيمكقتملا ىلع Lol ةياغلا ag غلب ىنح برعلا نأسن Qt ىلا هتيه فرصو ةيبرعلا

 ةيبطاشلا ردق ىف ةرومرم ةيلاد ةديصق اهيف فتصو اهب ,Lile تأآرقلا ىف امامأ 5 5

 ركذ لاق دويحم ءانثلا وبا ىنربخا ىدقصلا لاق ءاهيف ىهتنملا هيلا ناكف ةغللا امأو

 !ذهو ىدقصلا لاق «ةغللا ىف ىرعزالا نع مككملا بحاص هب درفنا ام Les كلام نبأ

 اذا ناك aime ىنربخاو «ىيباتكلا ىف ام ةفرعم عيمج ىل ١ انكي هال رجعي رمأ

 ىبأ نيدلا سمش ةاسضقتلا ىضاق PSE ةخسردملا مامأ ناك هنألا ةيلداعلا Le ىلص

 روكذملا دومحم نيدلا باهش ةيفلالا هنع ىور دقو ef اميظعت هتيب ىلا ناكلخ

 ni رصان ع ةزاجا Lol ةعارق دومكم نيدلا باهش نع ليلخ ىدفصلا اهاورو

 وحلا Li eue ge ةزاجالاب متاغ نبا نيدلا باهش نعو رهاظلا دبع نب عفاش

 بزعل راعثشا ىلع هعالطا اماو SU فقشي ال اركب كلام نبا ايهيف ناكف فيرصتلاو

 . نوريكتي مالعالا ةمثالا ناكو ابيجكع Lai ناكف ةغللاو وكنلا ىلع اهب كيشتسي ىتلا

 اف نارقلاب ىهشتسي Le رتكا نال ET هيف ناكف ثيدحلا ىلع عالطالا امأو هرمأ ىف

 راعشا ىلا لدع 4 نفاش هيف نكي مل ناو ثيدحلا ىلا die AS هيف نكي مل
Daliةرابعلاو ىيدلا نم هيلع وه ام عم اذه  zut Que,ىسحو لفاونلا ةرتكو  

 ةيلذاغلاا ةيرتلابو عماجلاب لعتشيو Lilo هدم فشمدب ماقاو «لقعلا' لابكو تسلا
a) Les man. portent (G.) تابخ ou (B. L.S.) DES t) Telle est la lecon de B. ; les autres 

man, portent .5. نايح (ىراخيلا. ه d) 8. G. L. s à. | 
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 باتك فئندصو هطيسبو هليوطو هزجر Jeu هيلع وعمشلا مظن ناكو ةءامج هب جرخانو

 ةكيلم تايباب ىبرع ىب ديحم نيدلا dun هحدمو ىدغصلا لاق ASE ليهست

 لقا het él Cf os مدمج cynlt du مامإلا ىلا Lo ا

 هلمات بل ىذل اديفم لزي مل سئاوفلا ىمسي هل ابانك الما

Keهل ريظن ال عمج دكئاوفلا نأ .اهعبجي وحنلا ىف ةلئسم  

 AUS ىف هتركذ داريا ىم ولخي ال ام اهيف ةيروتلا نسج عم تايبالا هذه ىفو لاق

 ليهستلا ىف تسيل تايبالا Oh كلذ نع ىسيجعلا باجا تلق « ىهتنا مئاخلا صف

Lt,ىف هلوقف ليهستلا ىف هصخل ىذلا وهو دئاوفلا ىمسي هل باتك ىف ىه  pui 

 ىف ليهستلا لقم هنا اضيا ركذو بانكلا اذه ليهسنت هانعم كئثاوفلا ليهست ليهستلا

 ىبرع ىب كمحم ىنيدلا دعس ريشي هيلاو لاقو هيلع فقو ئه هركحكنذ ام ىلع ردقلا

doisنعم = هلمج نيدلا لامج مامالا هيأ  cr) criنيدلا ىيحكم خيشلا  

 هل نأ انباجسإ pee نيه ركذو ىسيحعلا لاقرت ou نصوصا سس
Lisليهست كلذل هامسف هليهست امهنمضو دصاقملاب هامس رخآ  boitدصاقملا ليبكتو  

 ب po SSL هلأ ليهستلا ىف رودحذملا حدملا فل ىدفغصلا لوق حصي < اذه ىلعف

 لصاقم HUM ىف هلوق نأ هريغ ركذو تلق: < ىسيجعلا مالك ىهتنا ليواتلا نم

SAUTاهب  ausهيوحم هلوقب بقعتو دكصاقملا باتكل ةراشا  alsامك ناك ول  

 موظنملا كيس هامسف مظنلا اذه لح دقو لّصفملا مظن ىف لصوملا كلام نبا فيناصت

Ki,موتخملا كيسو موظنملا كف همسا نأ لاق نمو موقخملا  Jiلقعلاو لقنلا فلاخ » 

 رصتخم ىهو ةصالخلاو اهحرشو تيب فالا RS ةيفاشلا ةيفاكلا كلام نبا بنتك نمو

 عالطا ىلع لدي كئاوفلا ريتك ريبك كلكم وهو مالكلا ثلتمب مالعالا لامكاو « ةيفاشلا

 «دسالا هدلو مساب اهعضو ةيدسالا ةمدقملاو aile لعفو ءاهحرشو لاعفالا خيمالو « ميظع

 داضلاو ءاظلا ىف داضتعالاو ءزمهي اميف رجوألا مظنلاو 2« ظفاحلا ,see ظفاللا ةّدعو

 كلذ ريغو «دودمملاو روصقملا ىف دودوملا ةفكتو EU Jin بارعاو «ددجم

 ة ناوعج ىبأ ىيدلا سمشو ديحكم ىنيدلا رد هدسأو مع ىورو « ليهستلا à دك

a) Voyez l’Alfiya, vs. 3. 2 (5ة "0792 Orientalia, II, 271, note; B. .نارعج 
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 نيسحلاوبا lle «ىزملا ركب وبا نيدلا نيزو راظعلا نباو حتفلا of نبا نيدلا سمشو

 نيحلا باهشو ةعامج نبا ىيدلا ردب ةاضقلا ىضاقو ىفريصلا هللا دبع وباو: ةىنينويلا

 ىف همظن نمو .« مهاوس فلخو عفاش Loi ىيدلا رصانو مناغ نبا ىيدلا باهشو دوبكم

 حاترم لبق لاقو ىلسملاو لستم Je الشباق  ms sul لكلا

 ه Do اي تّيَكَسلا لكشفلاو ميطلسلاو لموملاو ,Ce فضاعو

 3 AS! xil بجاحلا نبأ خيشلا ى = لوغي ناكو < ريتك ءىست طباو ضلأ هذم À دلو

 ىف اذه لوقي Le كيهانو تاريغص هوكان لصفملا بحاصو لصقملا :بتحاض نم هوكن

 ىلخ ام كلام ىبأ نا di 4 عبوقلا نبا نيدلا نكر عيشلا ناكو ىرشخمولا فح

 هيف لمعتسي ناكم ىف لوتعا دق مايكلا ىف Less ناك هنأ هنع ىكحو ةمرح وكنلل

 om لاق دوعقلل pont كل سنكا لاقف عنصت Le لاقف ىتف هيلع مكيف ىسوملا

 Dates الو ىدفصلا لاق «هلقان ىلع /ةدبعلاو كلام نبا نيد ىلع كعيتسي La اذهو

 لاقو 48 ةنس فشمدب كلام نبا ىفوتو «سلدنالا لها عابطو ةاحنلا فطل نم كلذ

 هلوق كلام“ ىبأ رعش نئسحا نم مهضعب

 مالك عمسب 5 نسح ةرظنب مكنم nid. re تدمر اذ

 ئماما رايدلاو ىضرف تيلصو ph تسْمَيَق أَم del مل ناف
altاصرعم ريغلا خلع نيكي  TA LEE AA PE اناس ٠ 

thatمكس شا فار زمن  heمالظ دادتمأ سمشلا عدت  

 م هيتري ىنصحلا فرشلا لاقو «ملع LS تام Les فشمد ىلا ,de مت ةرهاقلا كتر مدقو

 لانصعملاوب ةكلاسم قبلا توم دعي“ ١ لايغفألاو ءامتنالا تاتش اي

 لاصتالاو لاصفنالا 8 mie nb دعب نم Lost فاركنأو

 Us ةيبش سينغ نيم auf ol etes ن Le اًردصَم

 لادبالا نم الدينسم ني 5 Er يضعنا ميبنع

 لالتعأ ريغب تناك تاكرح ١ هنم نكسا هارقعا ملا ه

a) B. «ىنزملا 5) Telle est la lecon du man. B.; les autres man. portent uso. 2 

la note de M. Weïers, Orient., II, 240; et sbid., .م 246,1.1.ss. c) Voyez sur ces mots le commen- 

taire de Tibrizi sur la Zamasa, p.41.  d) B. عيرقلا : L. عب à; voyez Orient, II, 369. 

e) Lisez (نع لك 8. äexlle g) Ce poème se trouve dans le Dictionnaire biographique des 

grammaïriens, par Soyouti (man. de M. Lee, fol. 22r.). 
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 لاصفنالا sie لوط تاثروا sus ءومهل ie اهل اي

sms,انيصتناف هشعن ىف  jai siريس فيك  JEU 

we isةالصلا ننع  JRةلالدلل هرارسأ تليماف  

 لامجلاب فرعم نوقع Vo هولعف ام مظع اي وفرص

 = JURY ARS que Lu à لكما ous pe :ااكرتلا# لل طومكألا

 لاثتمالا ةرورض هافوقو ىتبفدلا ةعاس هيبق سنع اوفقو

jeta Sie eenقالكعالا د فذ «ني.  
sÿ ; 5م  Linفظخح ) le ab dauلاغنألا لوا.  

 لاغم لكل Ligés اي بارسسعالا عماج اي بارعالا ٠ ناسل اي

loىف نامزلا كيرف اي  SET Dلقت ىسفو  himىلاوعلا  

 لاوؤلا ىنع تينت ام اومْلَع نمانأ ىف اهتثثب مولع مك

 «ىهتنا اهلوط ىلع اهنم ىسحا ee ىف ةيترم 97 امو ىدغصلا لاق « ةصخالم تديهتتا

 ىسيجعلا لاقو « غئاصلا نبا نيدلا رع ىضاقلا ةبرتب نويساق حفسب كلام 5 ىغذو

keناوعج نبا  alsهلوقب ساحنلا نبأ نيدلا اهب ئيشلا  

 ىناقلا عيجنلا fluslsy Les ىعمذأ كب ترج نأ كلام GS لق

asبلقلا تحرج  Bas crىنافجأ هثامحب تنفق وف عل  

eiقى نجا ام م نوهي  fau ii eee ١ SMقاوطضر"/ىلكلا  

 ناك روان عورلاك هب :ىمعي ايحكلا 5 بوص همض Lau ىقسف

 نيدلا ىضر بطاخي لئاقلا وهو كلام نبا ةذمالث دحا روحذملا GLS ىباو

 ارطق هل ىرتشي نا هفلك ىقو ىسلدنالا ىبطاشلا

 Li سانلا ىف .باطو .ءالع $ اط ىذلا ىضرلا est اهيأ

exitارطقلا كادن نم نيجار كانت يقاو نكن نا ووغ الركب  

 Rs ET و كاوبسلا هنالك 2007

à) Telle est la leçon que donneقوقو.  ec) B.زمهب. 6( ةهرماأت لالدلاب.  Soyouitه)  © 
au lieu deنم  Je suppose qu’il faut lireنم ىآلا ور تل.  Soyouti; al-Makk, xx Liu Lu 

Kiss mot qui dérangerait le mètre. e) Telle est la leçon de Soyouii; al-Makk. LA. 

 F) Sojouii اهيكحي. 9( GLS نوهن» 9( آس بوش... dB طم. حورلاب»
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 وهو ساحنلا نباب فورعملا لصالا ىبلكلا رصن نب ديحم نب ميعربا Lys ديحم هللا

 JG, ‘ru ا". وكنب هرصاع ناو كلام نبا نع نايح وبا فخاي ملو نايح ىبا عيش

 فشمد ىلا لوكنت ةيناطلسلاب ماو she بلحب ردصت هنا كلام نباب فروع نم ضعب

 وحنلا فقئاقد ىف Mit هب برضي راسصو فيسلا بصق زاحو à ةبلطلا هيلع رتاكنتو

 ةنايدحلاو عرولاو ءاكذلاو ظفحلا عم برعلا راعشاو تاغللا بيرغو فرصلا ضماوغو

 نسح مجار لقع اذ ناكو هيف ريرحتلاو هلقني امل ىرحكتلاو ةنايصلاو تمسلا ىسحو

 ةريتكلا ةعلاطملا ىلع ربصو ةدافالل باصتناو راقوو is ةقازر اذ ابّدهم ىالخالا

 اهل ,pe نابكرلا هفيناصتب تراسو هريغو ىجنملا ىباك نامزلا كلذ ةمثا هب يرخت

 <« دهاوش ةينامذ هتوم موي ظفح هنا ىتح ملعلا ىلع اصيرح ناكو نابيعالا ءاملعلا

 muni ىف روكذم هللا due ابا Gi لاقي كلام colo فرع pan ظاقحلا ضعب لاقو

 وهو هتديعل هحرش di هطخب دوجوملا ؤصو ةدخاو ةرم لوقي ضعبو نيتيلاوتم نيترم

 ىراسمنالا LE نب ديحأ نب dust ايراذ بيطخ ىباو ىدفصلا هديتعا ىذلا

 ةنس هتدألو نا مهضعب ىكحو برغملاو قرشملا ىف mu روهشم وهف لاح لك ىلعو
onهلوق ىف ىزاغ نبا انخويش عويش عيش لوع هيلعو  

 ىعو دق نم 6 ىبعو اذك دع ىبا وه» 2 اَعْبَح ىف كلام نبا pa دق

ME |امك  Mنا  of de Re meaنايكي اهدعت  Rank Utنمو  DT Que 

 ةامحب كلام ىبا رذصتو « ةيناتحت ةدّدشم Lots ميكحلا ةحوتفم ىهو اهرسك هللا ربج

Beدقتناو  peeهمظعي ناك هنوك عم هضيرات نم هطاقسا ناكلخ نبا ىلع  al 

 ةيبرعلاب سانلا ملعا هنأ هسفن ىع اهيف لوقي Rai فشمد بحاصل <, pis ةياغلا

 ىلعبلا سمشلاو ىقرافلا ملعلاو ىرونلا if aa نم نا افرش هيفكيو ثيححلاو

cleمهريغو 0 ىزملا  heال  esال ةعجارملا عيرس ةعلاطملا ريتك هحر ناكو  

 ءاملعلاو ةاقتلا lat lle هذهو هلكم ىف هعجاري Lie هظوفحم ىم Las بتكي

 نايح وبا sait ناك اذكو SA M vibes dj Lu ot es 250 Si طرت Ye كاذنإلا

 ةجرفلل هباحصا عم اًموي هّجوت هنا ىكحو el رقالاو .فينصتلا ىف هج ناك نكلو

 DAS مث هودجكاي ملف هوبلطف ةعي oasis اولفغ هودأرأ ىذلا عضوملا رعب LS فشمدب

a) 85. x& ht. (ة B. .ىكح. ه) 8 ىنزملا 4 
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 موي ظفح هنأ رم Le ملغلاب هتانتعا ىف !ذه Le برغاو «قاروا ىلع اًبكنم هودجوف هنع

 ,As اهايأ sut دنقل اهوكن وأ ضعب ةرابع ىفو ةيناماتب مهضعب اهّدح cul ةّدع هتوم

 ويلا هذه نع اريخ هللا داوكاف ىتمتت Le لانت ىنعتت ام ردقب MS) ام ىندصي انهم

 خل ىئم بكرصي مل هنأ هليمكتو هلييات es HE LS Cie ربا ركذو € خيلعلا

 رغنيو ob ذه لها ىلع هتابقعتو هدتاطابنتسا فعضت NA ناسللا ملع ىف ةعاربلا

 نم pat تخايو هسفنب أرقي نم ناش NAS لاق «ةغجارملاو ةتحابملاو ةعرانملا نم

 ملف هيلا ملعلا ىف دنتساو هيلع ارق نع ىريقنتو 5 ىصحف لاط il, sgh فكصلا

uiكلذ نم ايش ىل ركذي نم  Aieْمَلَع هذيماذ انبحاص عم اموي ىرج  GX 

 ءرايخلا نب تبات ىلع ارق هنا انل ركذ dé ىفنكلا ئقراغلا برح ىبا نب ناميلس

 ما نم Ds نيبولسلا» ىلخ 0 ae ىف سلج هناو Le sb لها نم

 وعو سنا ضعب لاق «ع Us st هركذ اسم لصاح !ذه he 3 5 ى ا

 سفقنلا ىوع الا كاتم ىلع لمكي الو فاصناب mie كلذ سيلو ىسيجحاعلا LAS خمالعلا

 ىفكيو 66 عمست هلو عفنت لق ىفن ةداهش € عيتملاو هنع كئسملا ss فاركنالا ذاع تتلو

 ىلع فاكتعاب عمجو رثن ءأ اريتك ملعلا !ذه ىف مظن هثانثا ىف هلوق هقح ىف رطس ام

Jaiم نسلا لوطو ةيبرعلا نيواودلا ةعلاطمو بتكلا ةعجا ارمو هب لغشلاو هب  

 نم هجرختسا اريتك اهنم نأو (SRE رداوذ اهنم هتافنصم توحو AE ملعلا اذه

 she «دانهتجالاو رظنلا باب 1 AE رباكالا ةيترم ىه ذأ ةغللا بتكو برعلا راعشأ

 ءابييست ىف ام فرع 2 نمم :GS Land تحت نوكي ا als م < عضوم ىف

 نأ الو هيلع ظحي نا الو هضيغي نأ هل ىغبني Lai هيؤبيس فتصمب هركاب ىف هنوقو

 اذه امو ««ديغسلاو ميلكلاو < ةيبنلاو ىبغلا هلاتمأ ىلع ىرجاي sb xs عقو اميبيف عقي

 has اه وأ «فشخحلا م ديجلاو « فّدصلا مم DAS € فاخكلا سم فلسلا ءاوج

 وه انك ركذ نسحاب الا هكذي ال als «ساحنلا ىبا هللا دبع ىبا هخيش ىلا

 لوقي نيح لضافلاو Mu اميف ةقثلا وهو aie هلقن ىف همالك نمو «سانلا رايخ بدا

 نابح ىبا ىف past هيف لوقي تيح قىرصملا ءاقبلا (si ه-يملت ىلاو

a) Les man. portent &lLlixuf. (ة Les man, portent Lys Svei. (ه Les man. portent «رايخ 

d) B. és RAR 
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 برغلاو ,ىرشلا ىف سمشلا ريسم راسو 2 هملع مث ىذلا it دحوألا وه

id D.لعلم ا طنب  D 

 ىف Le هب تراس ىنلا فيناصتلا one «ناشلا اذه ىف سلا ةياغ ىمو

 ودعلاو فيدسصلاو ىصاقلاو ىنادلاو ىدابلاو رضاحلا اهنسكب فرتعاو «ناطوالا. عيمج

 امك لئاقلا ٍلوق فقحي همالك نان «نايح ابا هللا مماسف «ناعنالاو لوبقلاب هاقلتف

 ملاعم نيبو auto اموسر ملعلا نم ىبيحا Mis كلام نبا هللا محرو «نادت نيدت

 محرو « فقحت الو هنم نيبنت نكي مل ام فقحو 55 ام كلذ نم عمجو «هسماط

 دمحم نب تبات رفظملا وبا وهو «رايخالا تاقتلا ىم ناك aile «؟رايخلا ىب تبات مخي

 نبا هاكح اميف هديب طبضي ناك ام ىلع فاكلا مضب ىعالكلا رايخلا نب فسوي ىبا

 da ةنس ةطانرغب ىفوتو نايج لما ىف Am HU نم ,aol ةطاحالا ىف بيطخلا

 ,Mile Dell طباوضلا نم هيف ام لوقيو باتكلا اذه ىم ضغي نايح وبا ناكو

 ete ىمسملا ant ىف ىلذ ىلا ريشي Le اريثكو «دادسلاو. باوصلا « عيب نع

 نيدلا le هخيش مهتلمج نم «سانلا نم الم ىف مظنلاب هنم هضغ نمو «<كلاسلا

cou)دل ,ايفتقم, هيراجت نيتارسقالاو  D ns 5 Li 

 تنا رقغت الو «كلاهملا ىف عقوا لغشم نم اهب مكو «<كلاسملا ةسومطم < كلام

 « موقلل ةضراعم ليقو «رمت قروأ دوع لك الو ce قربا باحس لك ام هناف «ررغلا اذهب

 اهب. مكو «ءاهكلاسملا ةقرشم «<كلام ىبا ةيفلا * «مونلا Le هيف مه امم مهل اهيبنتو

 ىنعملا اذه ىف ىدرولا نبا لوق ىسحا امو «« كتآرالا : ىلع الع لغشم .ىم

 agé اهظفح. نع ابياغو كلام ىبا ةيفلا ابتاع اي

 lb ىف ركن الف ةريثك Mes ie دق Lois امأ

co aieلداج  Lebèsu ceاهمسأ نم سماخو عبارب  

 ركذ دنع Lost لاقو ءاصخلم ىهتنا Chut ىنعيب لالقتسالا ىنع هناف هّص ىنعي

 ««لثسولا ةديعب LU ىلع اهنكلو < لئاسملا ةزيزع ليق امك ىهو كلام 0 تافتصم

 ىف نفلا اذه ىف وه نمل تسيلو «هداجالاب Rouge 2 هدانالا ةريتك كلذ عم ىهو

 ةرصتخم ةيفلالا نأ ملعأو <ىهتنا « هتاهتنا ةجرد اهب ىقرتي طسوتملل لب < هثادتبا ةجرد

a) B. ee 
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 كلام ئبأ نأ ىبعذلا نع ىدفصلا اركذو « بذعاو سلسا ىظعم ىبا مظنو «بعواو

 د ىسيجعلا خمالعلا هضرخعأو كسالابد وعدملا كوكام ىويدلا ىقن هدول خيفلالا فئنص

 لاق «ةيذشألا اةملقيلا "فيفكت نع هل هقئص ىذلا , Litىنعي هذه  RASرك

Me Mt مكن ىب هللا ةبه ىيدلا فرش ىضاقلا مسرب اهفنص هنا ةلوقب CES ىَم 

RAD ىب ملسم نب هللا خبه ىب ىيدلا فيفع نب pa pal ىب CNT سم ند ميحرلا 

 لاقيو ىزرابلا نباب ريهشلا ىعناشلا ىويكلا ىتهكلا ناشخ ىب هللا  mo Ofةيسنلا

 باب ىلا  Dei ;,5f«ارصتخم ىهتنا ةنسلالا ىلع هرود ةرثكل ففخ نكلو دادغب باوبأ

a EAP SA ER ىيزمو « Si عطاسقو © دو mass وه كلام ch .فرع نم صضعب لاقو 

salade 6 AK IT ىم ةيئاص sal تداجو « اهتجاجز م caries » اهتجابيد Mloÿi 

 امو  Al Les«ويكلا نم  OSابصلأ يح « هعدرب ءاشعلا اهقلخ  6 nes nulلك ناكف

 اذه هديك سعب 8 خاف نيع لكو «هدكاسم 5 نيعتم  Se«بالطلا , lb««بالجالا

  JSنم 'رثكتو « صالقلا حبلا ىجوك  LS «6 HA Yi aeن  Aiماع ىف هنقو

 ةرتك عم ةغللاو وكذلا  raie LUNةيراغملا ضعب لاق “ ىهتنا

Bt)كلام بعحذم ءىبخللا و امك اهذوفج ماهس ىبلق تقم  

 كلام عيطقتب تايباك تحضاف LS AE لاصوألا ىلع لاصو

 كلام نبأ ةاحنلا مالعا نيلقتك اهدارمل ىوهلا كاذذا تدلقو
 كلامل اكلم doi ال تنك ناو >2 اهظفل ةقرل ىفر اهتكلمو

 كلامج عيبدحب ىف ليلق ىل امو ىنكايم LEE ىقينم اي اهتيدانو 0

 ىع كلام نبا Mu املو « دحر ىتبسلا لحرملا نب كلام كلام عيطقتب هلوقب ىنعيو

desىف نأ هل ليقذ نونلا ركنا نونلاب وأ ءارلاب ل روكلا دعب روكلا معاص ىبنلا  

 BC D نونلاب وف اهذأ لاقو لوالا es“ ى ع عجوذ نونلاب ةياور ىورهلل d . نيببرغلا

 اذحلا ناو ىرذعلا ةأور à Ju روكلا ىعب روكلا لاقف ءاولاو نونلا قراشملا ىف ركذ

 ليميقو ةعاسدلا de Di نم ليقو Bb كعب ناصقنلا هانعم نونلاب ىيقاياتو

a) ©. L.S. Lis 6) 8. G. .صانشقالا oc) Ibn-’Akil (dans son Commentaire sur l’Al- 

Jia, éd. Dieterici, .م 235) fait mention de ce grammairien. 4) B. «بيرغلا 
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 تعمتجاو ,auf ىلع اهُقل اذا هتمامع راك ةرثكلا دعب ةلقلا ليقو حالصلا دعب داسغلا ىم

ff be,اهضقن  elنع عجر اذا راح لاقيو  Letةياور مهضعب مهوو هيلع ناك  

 امم ريخ ىلع ناك نا دعب ىا صقنلا دعب داسفلا ىلا عجر اهانعم ليقو نونلا

 ىسرافلل نوكلاو ىرذعلل RAS روكلا دعب روكلا رخا عضوم ىف ضايع لاقو ai» عجر

 نأ لاقيو هتياور ىو راك ام دعي راح هريسغفن ىف مصاع لوقو ن LP نىبأو a ىركشلاو

 لاس ريتالا نبا نال ناكلخ ىبا وه ةظفللا ىع كلام ىبال لئاسلاو «ىهتنا ديف مهو ايصاع

 GPA ظفاكلا فّرع دقو « عيمجلا هللا محر كلام نبا وه Jui اهنع ناكلخ ىبا

 Se ناك ail دمحم نيدلا ردب هدلو ةمجرت هيف ركذو مالسالا خيرات ىف كلام نباب

 دقفلا ىف ةكراشملا نيج قطنملاو ىناعملا ملعو وكنلا ىف اماما ايكذ ىهذلا

 لجأ نمو nt‘ ةنس ةلوهكلا لبق اباش تامو. سيردتلل هدلاو دعب je هناو سيردتلاو

 ىضرلا ريظن "هنا لاقيو 5 ىالغالا ةياغ ىف باتك وهو هدلاو ةيفلا ىلع هحرش هفيناصت

 BAS شاوح هيلع سانللو ةيفاكلا مرش ىف

Une 3 2بد دكيمكام هللا  FAناك ديهشلاب د ىريمدتلا ى دييبقلا  

 ةذومكملا اد عربو ex) ie ىوذ 3 مس لأ هوجو ىم ses عت هللا

 حالصلاو ةماقتسالا ىلع Las التبتم اكسان Lis !دهاز :املاع Luis هسفن ىف ناكف

ao,ىورف ةبطرق ىلا لحرو هّتس ناثدح ىف ملعلا بلطو ةعدلاو  suهقفتو  

 عرولا هلمعو male رثكا ناكو باوجلاو ةلثسملا ملع نم رفاو ,sy et طانو

 يتسلل Jeu 1" نع Rule يق خسرو Amar هنيدب ظفختلاو هيف ددشتلاو

 Lu ei خسنلاب هدد لمع CA اهيف 0 ماوعأ A نيمركلاب ماقاف اجاح 7243 رهف

 ١ Hu Doi (ققكلاصلا ei Le رتكاو ,me À ىوهبالا ركب Li Lab ىارعلا ىلا

 ابينم افشقتم luule مبصاف ايل ةضاير ةمدخلا ىف هسفن ST هنم هتوق لعج ىذلا

Lureنيرقلا عطقنم الماع املاع  Aiهنم ترج  wieتامارك هل تظفحو ةباكم  

a) Telle est la leçon de 5.: 8. (Eve 5; ©. .ىرجكاسلاو ل ىركحاسلا Je ne sais si c’est 

le même qu’Abou’ssa’ädat Hibat alläh b. al-Chadjari dont Ibn ’Akil (p.62 etc.) fait mention. 3) Ce 

mot paraît altéré; je crois qu’il faut lire ىاليغتالا (obscurité; voyez Baïcawi, I, p.2, L 5.). 
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 لزنف Lis رهاط ماسكلا وبا هوبا اهبو اثيب وأ 4 ةنس ريهدت هدلب ىلا داع مخ ةرهاظ

 هففس Liu كل Asie ea ىف ةالصلا نعو دك ىع Less Kai A ةنيدم جراخ

 روصنملا عه DE راصو اهنم تانقي sas unes a رمتعأو خلا ie ءارعشلا بطح ىم

Desىم لوكت مت رماسع ىبأ نب  AUدعب  Dueطاسبولا ليصاوو رغتلا ىلا  Die 

KAناكو ةريبلط  Redىف اهنم  Miكلي 3 ابار  DES HEتوقتيو  sibies cr À 

 <, = este خس FF نع

 روهج نب هللا due ىب ليلكلا dus نب .كمحم ىطاجيبفلا هللا duc وبا مهنمو

sheةطاكيقي ها, ةذس  me Luis,هلوق هرعش نفد قردنملا ظفاحلا  

 كعبلاو Got ىم Qi Le كبسحف nf كنع تأن نم .ىوهت تنك اذا

Les3 كم عبو  piباذ بَلق اح أوو هراست  BAS CIدجولا  » 

 ىطانرغلا ىسيقلا ىنزاملا ce ديع ىب date Dale وبا لاقيو AU due وبا مهفمو

Ram À, Mu ke 508 Xi ulعمسو همم  Lesىبأ ىم  dusرصمهبو ىزاولا هللا  

 ديع ىبأو ىاصوملا ءارسغلا نسحلا corde ىنيدحملا ىيكحي نب كشرم قداسم ىبا نم

 Les اسضيأ عمسو CAS تدحو مهرجغو ىوحكفلا لالف نب تاكرب نب ليحكم للا

 ماسقأو ماسلا ىلا عجر مش BXA اهب ماقاو ناسارخ لخدو هدا in اهمدقو دادغيبو

 cul Qi داليا ىف بتاكع ىأر هنا ركذي ,ناكو.فقشمد ,نكسوب نينس ابلحب

 SUIS xs sm LUS es ىف فنصو فقيلي D ام ىلا كلذ بيسب سانلا ضعب

 rt لاقو بذكلاب هنزو ركاسع نبا ظفاحلا هيف ملكتو ابيدا املاع اظناح ناكو

JSالأ فسح اه  Laiدرعش نمو  nes 

5 AS > bis5 ال مس big ىف cali ملعلا ARS 

 SE CA 8 وتو pi كعب PRE EU نسم ملفي انهف)

 بعللاو وهللاب Les ىكت الف NT ىف ملعلا سيل بلقلا Ci ملعلا هلوقو

a) Voyez sur la signification de ce mot (cultiver) 10027 , Seript. Arab. loci de Æbbad., I, 

243, 1, 7 5) B. At, . 
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 بعتلا عم الا SUN dal 20 هب زوفت ىك ليعأو هيهنأو هظفحأف

foto ةنس رفص ىف Dés (si 

 ىنشخلا ةبلعت ot) ظةيرذ ىم ىبطرقلا مالسلا دبع نب دمحم هللا دبع وبا مهنمو

 tels ès نب دمحم نم ةرصملاب عمسو عكف ا". لبق ,de معلص [PAU لوسر بحاص

 جرفلا نب ساّبعلاو ىناتسجسلا متاح ابا ىقلو Goes ىلع نب رصنو نمزلا ىسوم

 ل داو امهربغو a ىقربلاو قازرسلا BUS بداص AAA ÈS نبي خولس نم ريعجلو ىندعلا

 Le Lo فاطنملا لوج اكيصفخ ناكو رعشلاو ةغللاو ثيدحلا ىم Lai Lele سلددنالا

 à Ut نافشلا يال لاقو ىباف ءاضقلا نئلع ١ ,{so ناطلسلا ى ع اضيقنم افونأ

 LS خنس "م ce PAT Kim ناضمرب ىفوت اذومام RSS ناكو هافعاف

 م عمس ىبطرقلا er CI? ot ى 5 تككاولا xs د كويمحم AU Jus ni مهفمو

ESAيب  Eu St ctsنع ظذخاو  MESAغبصأ نب مساقو ىنشخكلا  alle 

clلحرو لاله ىب مساق ع  DIE inنب مادقملاو بيعش ند بلطملا ىم رصمب عمسف  

 ىديبحلا ds LS « لينح ىب ?sw Cr هللا Ducs ىصضاقلا (Mate قاوعلاب كك رداو ىنيعولا دوأد

 وبدأ ل لاقو ?CL Co حكلاخ SAS ىور cote ىنذسلا Laos برغملاو قرشملاب كن

LSمزح نب  co} CEتيدحلا ميحص ىم ىونذحا عشر فقصم نميأ  CRE 

 «دتحر ةيطرقب ه8. ةنس Bell ىذ ىف ىفوتو تافنصملا نم ريتك ىئف سيل ام ىلع

 ىبطرقلا ىفاصولا ىمكالا نوفيض ىب كلملا ue نب دمحم هللا due وبأ مهنمو

 ةخطمارقلا تر Lim محو عغبصأ نب puis سنوي نب هللا دبع ئه ةخبطوقب عمسو داأادكلا

PA auعمسو «ناكم ىلا دوسالا ركحلا  Sesىباوعالا نبأ ىم  passدرولا ى دأ نم  

cetteىكسلا ب ا  + Al) REم تاور اوريقلاو يطا د  kel1  

es PAF55 امييف  Life MP Xiىف برطضا كقو ةخبطرقب هتافو  “aile chatءبلع  

haفخا  nieنبا رمع ونا ظقاحلا  Queعيمجلا هللا محر ربلا  » 

 نع ىوز ىبطوقلا ىدعسلا ىجروكلا كلملا due ىب دمحم هللا pus وبا مهنمو

a) ©. L. .ىقوبلاو 6) B. PAF. ec) 5... .دعس 
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 <« نمم Ki ىثوتو ودعم ىطوتساو co ىف ىنارسيفقلا ىضولا ES نأدرو نبأ es SAN عهس

 نب كلملا دبع نب كيكم وهو 3 3 ديدشتب ىوكذلا جارسلا نبا ركب وبا مهنمو

denنيزربملا ةيبرعلا ةمكأ لحا ىريتنشلا برسلا نب  Lesناتسا هنا 186 هيفكيو  

 ديع مساقلا ىبأ نع Late ىوحنلا ىوغللا ىرصملا ىرب ىب هللا due ديكم ىبا

“Grىب  dust55 ىطفنلا  Ka}ىلع سك”دنالاب  cho 5 xa5læi a orرضخالا  

 وبأ دنع ىور نميلا ىلا Mi مث ةيبرعلا سانلا ًارقاو اهب ما-قأو olo Kim رصم مكدقو

 باتك اهنم فيلاوت هلو راطعلا كيشرلا كلاو ىلع ىسحلا وباو Just ىب رمع صفح

UNE agiبانكو «<ضورعلا ىف بانكو «بارعالا لئاضصف ىف  aiseنبال :ةدمعلا  

 تناكو رهاظلا حالصلاو رفاولا لضفلا لها ىم ناك ىفلسلا لاق «ةطالغا هيبنتو فيشر

 cale A - ىدنع رضحي à a La Des Si 5, 5) pe 526 ىف ةقلح هل

 ىسنعلا دتيعس )<=? ىلع ى 3 X4>i CI" AUS Jus نب كيحكم US كيع وبا مهذمو

 دادغتو فشمدو ةيرحنكسالاو معمب خلاكلا نم عمس (PE مساقلا Li اضيأ ىنكيو

 Dir La D ىب دكيصلا ليع كيحم وسداو ANT ليع وبأ si مهغم

 64, Jus رططلا اهيلع ىلوتسا نيح ناهبصاب ,ai ةياور مثا ةياورلاب تيدحلا

 ءارلاب dass ةلمهملا DAS عافدلا .ى د هللا دبع نب كيكم هللا due وبأ مهنهو

 هريغو ىبكسم نب تراكلا نم رصمب عمسف لحرو بيبح ىب نكاملا دبع عمس قيطرق

Lie,دهاز ! Molةنس ىفوتو  Gun, Pa1  

pinsوبا  vueنب كيعس نب هللا دبع ىب كيحم هللا  Valeىبطرقلا م .ةاعملا  

kb. Ai.خنس  Eds Porعمسف رصم  À Cd Ca0 سدنوهملا نبا  usoىرصملا ركب  

 Li ei ىقلو elezs% ىلايصالا vus ىبأو 4 رغم نبأ هللا due ىبا ندع ىورو

desىبأ نبأ  ds;هتلحر ىف  Pal Riuنم محو اهريغو هقفلا ىف هتلاسر منم عمسف  

saleبرغملا ل | رصم نم داع مث  Pal xxناكو  Luisخفت راخألاو رايبخالاب  Lens 

a) 5. .ميحرلا» 1( 5. ةيفاعلا ce) B. (14,ئسدنهملا.از ©. 8: © x 
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 s\> Jules FM ةخنس تامو alé ةبطرقب ىر وشلا ىلا Eds MS af ges) هقفلا

 6 عيمجلا هللا مدحر ةدحوملا ءابلاب

 ىراصنالا رجاه ىب نامتع by ناميلس ىب هللا dus نب ديكحم هللا دبع وبا مهفم

obىع تاآرقلا لخا  eleىم  Ofرواكاذ هما ةذنس اجاح جرخو هدحلب  XXe 

 MT نم ناكو تدحو م11, خس محلب ىلا دانعو فل م ةيردتكسالابو Les عهسو

 Lim Des هدلومو ظراسجكاة لاب D ÂSUS ىرسالا ةاداسغمو ربلا ريتك عرولاو Mass حالبصلا

 < دحر ةيسروي On نس تامو <« هب

 ىحلابلا ىيطرقلا ةريخ نب دمحم نب هللا due ىب دمحم دكيلولا وبا مهفضو

 نع ثيدحلاو كشر oui كيلولا Lot ىضاقلا نع هقفلا AS, 8 FPT ةنس كلو طظفئاحلا

co?)اطوملا ىورد باع  À © sنع بدالا طخاو نايفس نب ىصاعلا ند نابقس ركب  

DAS CT? 2 0 si nsئىعو ىومالا جرس 3 كلملا  si Ds en Bel 

veنم افوخ حبلا ماقأو  de àلاي اك لافي محا ىلع ىب 00  

 ماقاو ىفلسلا هلع ىور ام uses ردعم es 5 Las مث غي ةيردنكسالا ىلا تكيف# 5 مهبكارمب

XA Lesلاق مث 8  aisصضوق ىذ تدحو سيعصلا ىلا رفاسف دكءايتمد ةيردنكسالاو ردصم ام  

Choullsلاق“ مت 5  alsرصم ىلا نواصي ام  Dotكم ىللا )5 24? دالبلا هذود نع  

 ليخد مت هيلا هنم تبره هلأ انأ ام ESS الو دالبلا هذه ,Le dei لاق مد Les ماقأو

 Sol دنهلا ىلا هجوتف نموملا دبع ونب اهكرتي ال ضرا هذه لاق اقآر املف ىميلا

 لفاح ةفرعملا عساو ةياورلا gs Le اعماج Le فرعملا ىف Liu انقثم ظافحلا

 ءارعشب افراع SN 0 اظناح ىب دش مولع ىب د فرصتي خيكلاملا ءاهقف th م بدالأ

 ;xb5 نبا لاق « داروأ purs الو ةحاصفق فزرد ملو mia ىم Sel هملع ناكو سلدنالا

 «نيتنثاب اهتكت ىم ةطوقنملا Lt جتفو ةمجاعملا ءاضلا رسكب ةريخ

 برغملا دالب نم رخو «اهلبق ىتلا ىف هريغ لاقو ov ةنس ةيسرمب كلو راكانلا نبا لاق

a) 8. o,. (5ة 8.5. CR c) Les man, portent .خظفح 
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av Einاهب ماقأو دادغب ىلا ياكحلا ةلفاق عم لخدو زاجاكلا ىلا راسو رصم لخدو  

 ةارهو روباسينب عمسو ناسارخ رفاس مت ةيماظنلاب نيلصالاو فالخلاو هقفلا Lis عهسب

 معنملا دبع .نب روصنم نع ىقبيبلل ريبكلا ىنسلا باتكب ,Eds دادغب ىنلا les ورمو

 ةعامج ىع ريثكلاب تدحف رصم ىلا مدقو ىباطخلل ثيدحلا بيرغ بانكبو ىوارغلا

Li un ONEلرحناا« وصلا" قير عسا  LA fonteتاب  
 ناكو el Mg ىفدو oo Riu لوألا عيبر ىف Mail لزانم ىم شيرعلاو ةقعزلا نيب

 ,CS هقفلاو ثيدحلاو نارقلا مولع نم ملعلا نونف :عمج ىف ءالضفلا ةمثالا ىم

 ميلملا رثنلاو مظنلا عم ىناعملا ىف فيقدتو بقاقت مهف هلو ةغللاو وكنلاو نيلصالاو

 سفنلا هرذ افقعتم ose اهيقذ ةدابعلا ريتك انيدتم ةقيرطلا ىسح اعروتم ,lo ناكو

 تيار ام راجنلا نبا لاق «سفنلا ميرك !ددوتم ىالخالا بّيط هتاقوال ةطئاخملا ليلق

 MS نامظلا ىر هامس نآرقلا ريسفت باتك هلو بهذملا Cal ناكو هلثم 8 ىف

casىف ةيلكلا طباوضلا باتكو  suitاخويش ارثكم ناكو ًأطوملا ىلع فقيلعتو  

 دالبلا ىف بنتك هل نناكو ,jsui قارعلاو ماشلاو رصمب ريتكلاب ثّدحو اعامسو

 بتكلا نم هل Les ءاقتكا هرقس ىف ة اباتك بحصتسي ال هنأ تيكب اهيلا لقتني ىتلا

 Cet فرشلا ىنربخا ie وبا لاق «اميرك' ناكو هيلا élus Qt كلبلا "ف

 وأ ةداكسلا هذه تحن ام طخ هل dé افيعض ,ie ةلحر ىلع ناك هنأ سنوتب

 لايجلا لاقو ءاهثذخاف ابهذ ارانيد À ىم اوكن دتحت ثدجوف كلذ dass طاسبلا

 ةرهاقلاب هسفنل CHAT ىرومغيلا

 مامت رحب ناكو ٌراذعلا كاذ هءأهب لازا دق GE ٠ اولاق
 ىمارغ DS هيف فعاضت ,HAS 2 هثاهب رون كاز لب مهتبجاف

 ماهسب DORE راذعلا شقاع اهتاكتف هظاحلأ ترصقتسا

 ىثا Lans ىفطصملا عابتا ريغ هل امف ةاجانلا ىف بغري ناك نم ١ هرعش نمو

 St لال طاماو ouf Ju nés اكل نت

 d ىدهلا وه تعبت ا١ذأ RAS LASUO ىتلا سلا هللا بانح عبتاشف

 ىمعلل ةريصبلا ىوذ رجي باب هتان ,ue مكب jee عدو

a) 8. .نيسحلا. 6( ©. آس 5. ابنتك oc) 0. LM. à) 0. (ose, 
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Je Les Ra «0رافع يبكون كتر: نك اشلالال +٠ يكسر + بسلا  
 ماقاو yo PAS ىراصنالا ىسلدنالا لا دللا دبع ىب ديبحم ركب وبا مهفمو

 dt لاق «كلهف ماشلا ىلا هّجوتو الضاف ;ot اصلاص اضيش ناكو te ةفارقلاب

 ,Das مجعلا OÙ JE ضرالا ىف حاس مهتاهبنو نييسلدنالا ءالصفلا ىم ناك راطعلا

 de ةرعش ىمو « ئتش ةئسلاب ملكتي ناكو ةديعبلا دالبلا ى

 ننس prose alles اي :نيدلعإ بة GREAT etc لحنا

Ch, Ge xDىيملا  Rés a5 دصاقملا اجنلا تانيهر  
 «واولا ةدايزب تنوب لاقيو ML نصح تنب ىلا Ron نونلا نوكسو كبلا مضب ىتنبلاو

UE ST gr EU ssمك  opt titا  

er CRE SN 
 La ناكو كلك هيخا نمو مككلا كبع ىب كيمكم نم رصمبو هريغو ريزعلا due ىبأ

 ناكو ةقث ,Le اكلاص الجر ناك ىضوفلا نبأ لاق « طورشلل !دقاع هل اظناح ىأرلا ىف

alsنداعم نم ناك هنع ثدح اذا لوقي ناكو هنم عمسو هيلا لحر 5 دكيعس نب  

 Sen ةنس ىفوت ىدصلا

 5 عازل Ci Jet Den ىدوللا/ هللا تابعا نب تنعم هللا ue و بأ ميتمو
alt,رصمب  Beنيتسلا رشع ىف تام اهبو  Cle 

 لخلف vu لاحر LB oi gré وا eu هللا | نبع ji مهتمو

 Pt, Ge DT "ىلا ,de مسك رصم ناتشرام ربدو بطلا ملعب ىنعو ةرصبلاو رصم

 رهبت لعاص لاق «ىسحت باتك ريسكتلا ئف هلو كيوملا هنباو رصنتسملا مكحلاب لصتاو

 :كيحص م ةاناعم فطنملا ةعنص ىناعو هلوصا ىم اريثك مكحأو هيف Jui ٠ بطلاب

 ىناتسكسلا مارهب ىب رهاط ىب des ىب دكمكم نامياس وسبا هيف هكيش ناكو

 نيعس ele mi ىنربخاو ةسدنهلاو باسحلل Lise ببطتي نأ لبق ناكو ىدادغبلا

 الو بطلا ةعانص ىف نودبع ىب كودكم LES ىم ةيطرق 1 : فلي مل هنأ ىلطيلطلا

 ءاهضماوغل هماكحاو اهيف هتايرد مد اهطبض ىف هيراجي

 ركب 20 ىب كىلفلا de je وبا Qt Jo نم ىرشفلا' Gi el نمو

S. ajoute8 فوقلاو 5. قىوغفلا. 4(  B. CC. D. Ram c)مرعلاف. 5(  a) LS. 
pes w* (ه E js رز B. xelin. 
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DES criتيبلا بحابم ىسلدنالا ىدليالا < 55 نب ناورم نب  ps)سلددنالاب  

 مث pes مث دادغبب بطلا ةسائر .ىلوتو انامز هب ببطتو قرشملا ىلا روكذملا لحر

 ا طع D) +4 Je Ce مح CD ١ cafe تاعبلاو 1 SN RL EST للا dla SL NE SR RS ةط a ا

 ns 5 jen ‘x>, RO isa ىف تامو sila; si se نجح بطلا ملع 15? مدقتلاب

 Like اهيف Lai ىوتفلاب اقذاح Lu بدالل اظفاح ىأرلاب املاع ناك ناورم ىبا

 Che «ةنس م1 نبأ وهو PP ةنس ةريبلطب ىفوتو ةياورلاو ةياركلل اعماج الضاف مولعلل

 وبدأ Las « حر ,Juil دوكلاو لضفلاو نيدلاب ةوفصوو سلدنالا ءاملع نم ةعامج هنع

 PA كلذ ريزو ناك هنأ هيف ةيحد نبا لاقن روكذملا كلبلا due نب ةرهز ىلعلا

 هام ةنس هيفتك نيب lei نم انكتمم ىفوتو « ةميكحو رصعلا كلذ فوسلينو «دييظعو

 ءاغب هللا لاطأ هتروص ام ىيفشات نب فسوي نب ىلع نيملسملا ريما ىلا هناش ىف

 ءادقع Us كلملا هللا مظني مل «ا!دتعالاو لواطتلل اعفار « !دنلل اعماس JM ريمال

 Li» ارظتنم كنوعل سانلا نم راصاو ءايقع كل أطوأو «ادقعو رومالل NE كل لعجو

 « 6 ماضي نم مهنم نوكي y ىفح 4 طبع مهيف LEUR ‘Lil ةيربلل نوكت نأ الا

 <,,x5 ىدذلا و نبأ EUR ce مالظلا ىف دتعم لك دي aie * مايضتهأ HAS لاني

 الو Sexe ثيح الآ راوضالا نم عني مل «اننس ةلاطتسالا ىلا هل تيكضواو «انسر

 الو «اركن هيلع ركنت ال كنا ملع املو «دتيهن وا دهنت مل 4 ثيح الا ميغ ىلع, ىدامت

 ىرسو «هذافع 8 خيذالا OMR ىف ىرج « اركم هللا دابع ىف ركم La ىتم هل ريخت

 تناو «هقلط كدنع ةرظحلا ىف ماو «هقلخ ىذلا بقاري ملو « هناودعب كش ام ىلا

 «روغلاو ةالغلا كب نىكستلو «روكلا نكمتي داع Ro SU نضع ىهترم كلذب
Pr3 1,  

 «فيرف للك مب ففخاو «فيرط لك ىف MU نم ىرج ىنح همامز تلسرأ فيكف

 امو رودصلا ىفخت Le نيعالا KE de ىيدشلا شطابلا كقلاخ نأ تملع دقو

 cast DAS ىدي نيب فقتسو « كاوثمو كبلقت هنع رتتسي الو «كاوجانن هيلع ىفخي

debةريبك الو ةريغص رداغي ال اهاضق ةيصق لك ملعأ 5 «ملاظ نم مولظم لك كيب  

 نبأ ىرثا" cms نبب تناو انأ تفقو هلق (GX Eau ىعم EX mé ؟ اهاصخأ الا

L.B.S. (ىيح. ه aug à) GLS.5( 58.ريهز. ه) آس متيهلاز 5.  a) Sat 
loi, © ,' 
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 «دّححملا كل تحضوأ دق «ماقتنالا نم كيبحي وا « ماقملا اذه ىف كيجني رهر

 « ىهتنا مالسلاو هريغ بر ال «ريصب Cle لكب وهو «ريصنلا هللاو cast كيلع موقنل

wii,متفلا ركذب انه  aus Leاقيرغ هناوخا ضعب تام دقو  

 !دجان انب نعطق دق اياطملا de, mie قارعلاب ىلحرو ىناقا

unit illتعور  Det, ARE M 
PER RRRORMNENE PET مهسب ىبلق اومرو « فلكي الا ىالخألا اوساب ui les 

 هيطب ىوطو « هماسوو انسح هنم ىدرلا ماس ىقل  ja suلطعف » هماهتو  sisىدنلا

 مك «ىدهلاو ىدهلا ديف لكتاو € ىدنلاو  jeفويسلا  debفويضلا هيلع ّلدو «هعارق

 ربكملا ءانتنلا اخ راع «رينملاو ريرسلا هيلا 55 مكو «. هعاقبب هران سوم  ceمكو

 , giعورو «هادبا ةليل رحبلا  sl«هاد رقع ىف  Ghهل !دغ ىنف  suiءاحيرض

  (ousّلظ لّدبف ء«احيرو هم نيحلا هيلع  Neججللا ىماط ركب رعقب ء«رخافمو

 ; ». Siىف ىتلقم ىكح فقيرغ «هليسلاو يجللا تاوهلب ليخلا تاوهص وسم لبو

 «هدوجت ربق هل امف «مامغلا هل ىقستسا ال نرح نمو :ءاهعمس ىف ىسفن ةءاضأو «اهعمد

 الو  wi«ةهدوكانو ةهمئامت هب ىورت  Dieكيلا  euىنتروي الو « ديكان ميرلا عدوأ هل

 اهبوبه ٠ جوملا نم تراثا ىتلا ىهف :«« ديكيرأ  ésهيلع  lusىتح اقنعو

  e ailesلاسلسلو «باجأ ىف صاغ لالؤل ىَقَسَأ ايف « ناب بيصق هتعدواو «نابثكلاك
 رحب هيلع صاف  ueىلا /بهذأ رهوج الا ناك امو  like ésنيبع نع ناب

 هرصبم «  exilنأ ءمامكللو «ماشي الفذ كيغي نأ «<ماسكلل نآ  SDS KG saiءماشبو

 «ماشتحالاو رفخلا نيبكحي ال نأ ىراذعللو  suىنف  Leوأ رضالا سمشلا ترذ

 مكف «م عفنم ىم شيعلا ىف هدقف عدي مل نم لوك « عفن  Lunانمسنو «ئدب

 ةضورب انمقاو «هودغو هحاور ىف سنالا ميسن  caseاهانرداو «هيشع تارسملاب انفقوو
  Losا مملاككهةلئاشنب ئعوراهاقوظتر#«ةلئاس  GUN Rés 6 qult piولو. 0 ارنا

 فحز مايكلا ريغ  fau allريغ وأ  salهشيطو هجاجانرا هب فجر  si ceىم

 هترسأ  àرشلا هءاج وأ «هطبتت هوركملا هلجاع نأ عورأ لك  cablesال ايانملا اهتكلو

u) G. EL. S. .ليللاو 8) S, .باصأو 6) B. Les, 2) S. “ميكاب نأ e) S, si vbs. 

 , 4) 6. 8. x5 àعفتنم. . g) ©. L. Sنع  8. ajouteباذأو . 8. G. Lرز
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 «ليقعو كلام ىبب suis دق « لسعلا :اضغلا باثذ اهنوغت الو «لسالاو مراوصلا اهذرت

 اذه ريغ ىف متغلاب انفرع دقو «ىهتنا «ليقصلا ماسكلاب ةييَدَج Lou تقرشاو

 ىبا نب ديحم رحب وبا اماو هللا مهمحر وز ىني تيب ىلا = «عجاريلخ عضوملا

 مهلك اوناك ناو تيبلا كلذ ىنيع وهف روكذملا رهز العلا ىبا نب كلملا دبع ناورم

 تذقنو كولملا دنع اومّدقتو ةيلعلا بتارملا اولان دقو ءرزو ءامكح lus, Le انابعأ

 ناك برغملا لعأ راعشا نم برطملا ىف ةيحد نبا باطخلا وبا ظفاحلا لاق «مهرماوأ

 عيمج ىلع فارشالا عم « برعلأ (a كلك وهو (ra ىذ رعش ظفحي ناكو «( ىيعم

 لاومالا ةثكو «بسنلا ومس عم بزغملا باحصا دنع ايلعلا ةلزنملاو «بطلا لها لاوقا

 هلوق روهشملا هرعش ىم ىشناو Male» ابدا ae ثدفتساو ءاليوط انامز هنّبكحص. ««بّشنلاو

 ىنلاغو حابصلا © مون pelle دق ÈS فكالا ىلع نيدسومو

 ىنلات ام مهلانو تركس ١ Lie مهلضف برشأو مهيقسأ تلز ام

 ىنلاماف اههءانا تيلما ىستا 2 اهراخ فخان فيك ملعت .ريخلاو

 Ru رخآ هتافو ىنقغلبو لاق cv ةنس ثدلو JU هحلوم Le تلاسو ةيحد ىبا لاق مت

ooةروكذملا تايبالا ىف ملا رمز نبأ نأ ناكلخ ىبأ معزو «ىهتنا دحر  deiسيثولا  

 4 هللا ةبه ىب هللا ue بلاغ ىبأ

 is: du ام اهبارش (Lande ول AD pain e مهترقاع

 راصعلا لجتراب vai Len تدغ dt ةميدقلا Lois تركذ

 راقلاب مهيف تيحاسو مهنم crus At Las مهل تنال

 عرملا ةايكب ىهسملا سونيلاج بانك ىف هلوق 595 نبأ ركب ىبأ ىلا بوسنهملا نمو

 مءهليلغل وا ةايحلا ىجرتي dal / تعنص ءربلا ةليح

Ilsتءاج  di Giةليح : sfىف. سيلا  : due sui 

 شكارمب وهو ةيايبشاب اريغص هل !دلو قوشتي x, se نمو

 5 ىبلق © nl وهغص ةاطقلا pp NX Ah ىلو

Ibn-Kh. (موي. ه Ibn-Kh.683( بطلا. ه)  Ibn-Khallikän (n°. )تغرق. 5 a) ©. LS. 
g) Ibn-Kh, xliles, ce qui neتفنيص.  f) Ibn-Kh.مهترقع.  e) Ibn-Kh.ىبعابصالا.  ajoute 

 .convient point au mètre. 4) R فلخت»
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 ثدرفاو  ae«ئتشحو ايف ٠ هيحولااب ةكااو ضينخشلا كاذل

 ىنقوشت , Aهيلع ىكبأو ىلع ىكبيف

sit paies A) Eh mt اننيب Le قوشلا ARS De 

Ho) ليكام نسبأ مساقلا si (LS رهاملا بيبطلا ىنربخاو )خمدلعلا جلاصلا 8 

 هللاب روصنملا ناطلسلا ةرضح ميكح ةأشنلاو كلوملا ىسافلا لصالا ىسلدنالا ىناسغلا

 نينموملا ريما اهعمسو تايبالا هذه لاق امل رهز نبأ نأ ةضر برغملا بحاص ْىنَسحلا

 رخاوا سلدنالاو برغملا ناطاس روصنملا بوقعي  RATىلا ىيسدنهملا لسرا ةسداسلا

 { Ratاوطاتحي نا مهرمأو  Leشكارم ةرضحب اهلثم اونبي مث هتراحو هر نبا تويبب

  filesبرقأ ىف مهرما ام  Beلعجو هشرف لثمب اهشرفو  Lenلقنب رمأ مث هنالآ لثم

  dueهدالواو 95 نبا  mieمك رادلا كلت ىلا هبابسأو  dustكلذ ءاج ىنح هيلع

 ءىش هينشا هآرق عضوملا  atمثان هنا نظو كلذل راحف هتراحو  Ofليقف مالحا كلذ

 ىذلا هدلو !ذناف هاخدف كتيب هبشي ىذلا تيبلا لخدآ هل  Goىف بعلي هبلا

 تيبيلأ  à) fesم  ÿ Torreربعي  St AK BC RASنبأ مظن € نمو 69 الف

 دق ةآرملا ىلا .توظن ىنأ  KL en 4اتأر املك ىاتلقم

  ouiتسل هاضيوش اهيف  * aieتنكو  getىتف اكأذ لبق نم /
 ىذلا نيا تلقف  pullsانه ناك  ieىتم ناكملا' اذه نع لشخرت

 ىنثا' كاتلقم تركنا "ىذا ّنأ - ةبحعم ىئمو لاق مث تكحضتساف

 مياس تناك  Cat Lo!ةيطيلسا ترام. . نقوو  (SOSاننا اكا وبلا

 لطخالا لوق ىلا رظني ريخالا تيبلأو

  joieنهمع كنونعد  8 xlsنمدنع كديزي ب ٠ معالابخ

 اب كنوعد اذأو ( dot sil béبرقأو , Lieالاصوو

 ,we «هعابط 8 هيلا .تداقناو انخيش هب درفنا ىذلاو اضيأ هقح ىف ةيحد cul لاقو

a) ©. L.S. lié, 6) Ibn-Khall. قل. عز Ces mêmes vers se trouvent aussi chez ’Abd- 

al-wahid, p.63, et chez Ibn-Khall. 1.1. à) Ibn-Khall. et ’Abd-al-wäh. Si. e) ’Abd-al-w. 

 . 8. LS, et Ibn-Khall. LIتنكو. م)  Gelاكينش. رك) 'ةطل-دا». انف كأذ اهيف
(p.1v) JUS, 2) GLS. خيباخكتلل (lis. (ميلختن ; Ibn-Khall, xs x). 
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 هرهوج © ol كو Chris رعشلا ةدبز ىفو تاكشوملا ««هعابتأو « هلو هيف ءايبنلا

 Vo es 6 قوشملا (AC ىلع برغملا Moi 6 Leg 4 برغأ ئنلا (Cr نم ىهو : «« متوفصو

 هلوق 95 نبأ تاحتشوم روهشم نمو «ىهتنا « ىرشفلا ءايصلا ةعلاطلا :سمشلاك اهيف

Laمزال ىلا برغملا لهأ هليعتسي عدشوم علطم اذهو فيفي ل كوكس نم هّلوملل  

 هلوق هناكشوم Les «تاحشوملا نسحا نم هنأ نوربو

tante ds tee mixe,رده  fé 5.350 egالوونيتيلاب  

 . ميظن ىسع رقي نيح HS ندا ىدي )5% ne) hits جحبطصاو

 عشعشم فقيحرو Lonf  لق قرب ايف
 مم 5 w us 5 C2 ع

Lilاشر ىم هيدفا  AE Castاشتناف ىسحلا ىقس اشحلاو  

 عمطقي ىداوفف Loch (bi ذم

 usa Le bal ou بنكي رغاوعمد es قدطاا» قوس le يطل ىم

lleموسي سقت انضغلا ىذب  iles 

 انسلاب ليللا اهنتكاو ١ انهوم بكرلا ىئرسو . ماضعطا ىنيح ىرت اسم

 Ein بكرلا عم مآ Loi ىذلا 15 مهرون

 اذه وهو ال ما رقز نبال وه له ىردأ ال رخآ احشوم اذه عم تيارو

 cali فارعأ ضورلاب .تبتوو حابضلا روفاكب كسملا فنتق

 St نع سمشلا راريحاك قولا نيب قولا ءانغو ٠ فلفلا رون لبق اهينقساف

diseفلملاب ىفماس  ts»5 دم فيها ئقوح ئكذأو ,نرىهريج  RSI ee 

 حافصلا ريهاشم رعذلا ىنتو حامرلا ٌبيبانا هنع ثرصق

LS (oies x dut Leتارحاتساروفجتو » Lib,افطنأ :ّبتحلا«ىوج تلقا! اهلك,  

a) B.S. et Ibn-Khall. ,ملوح 6) Al-Makk. .هتيسنو oc) Ibn-Khall. .ةصلاخو  d) Ibr- 

Khall ét e) G.L. اهب Ibn-Khll ax y) 6. 5. 5. .ىنسحلاب © à) 28. ,اونعطا 
») B. ai GLS. Lait à Ce mot manque dans G.B. ;) ©. B. .فويس 4) G. 5 

& JL. 
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mali .ىولع سابلا ىرتنع Hit ىليل 
 حامسلا ىباص لصولا « قردام

 Las ىيحأ لصولاب هقيل

 ١ حانج نما هاوق:ىف هيلع ام

 wo ريغ نم سمشسلاب ايحرم

 ىلع ىب

 ىليل هجولا ىرمق

 حاشولا موضهم DE ىنصغ

 افطعت) Lai ىلقع ىبسو

 DAS صوصقم لقعلا راطتسم

 ىل تحل ام اذا كينغا مك flute لصوب دج
 حانجلا دودمم ليللاو تقرط

 مساسق نب كمكم نب ميهاربأ نب فسوي ىلحاسيلا ASS ni مهنمو

 sw نافجأب بلقلا ضرمأ

 مسيملا بدع ىسحلا ىفسوب

 Lars ىداوف ML لق

 Ma رون تنا Cle اي

meءالضفلا ةةريتو ىلع نارقلا ةلمح روكض نم ردص ةطاحالا ىف لاق «ىطانوغلا  

 ريبولا où رفعج ىبأ «ناتسالا ىلع ف نأ كعب حابشالا ىب

D at le تكور ES ilot نموا eut با ازيرولا a St a و 
 LIRE «ئبلق ىئكتشا ىق

mnt (ilsاكامخ  

 اكانأ تدع نتن هعتشع

 Site ضرمت pi كاشاح

 ىوقلا فيعض امومكام تفك نأ

 ترشاسب ذا ,ue ww ام

 فيشر ىب فيتع نب DS نب US انخيش ىلا بتكو <, جاجاحلا وبا لاق

 ىعم ركذ ىنملو 4 هيف ىنزاجا ىذلا ءاعدتسالا ىف

POS vale SLA نع Cane, 

OM Ie ومعنا + جوتم ةدانجت امو 
  Spكح دلاا و ىم راع فيحصتلا ىم

 ركن نم هيف ام ئنكملا مساقلا وبا

 ىردن ال تنك نأ

 نيثملا تسلا ىلع نامت  Huitىرمع

 رسيلاو رسعلا ىف نيلاحلا ىف ديحلا هل

  8 vf Ru«راصتخاب ىهتنا مكر

 رداف اًضيأ قرشلا ىفو

a) Voyez 1135151, م. نزب و et le Commentaire de M. de Sacy. 

c) Ce mot manque dans les manuscrits d’al-Makkart, 

de * 77220 e) Thaia . “نع Les man. portentرع)  

 اسم Re هللا مهاقبأ مهل توجا
 ملاع لك ٠ نم ىلانذأ تعمس امو

 Miss ثيدحلا باحصا طرش ىلع

 sas رسل né قبل ب سبك

Asهركذ برغلا ىف عاش فيشر  

 LAS نيرشع كعب نم كلوم ىسلو
 ىلكوت هيلع ىقيفوت هللابو

 ياجحلا Qt كلومو

8) Zhaia (man. de Paris) Baie. 

d) Ce mot manque dans le manuscrit 

g) Lhaia 4. h) 77386 ve? .نع  

LL 
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jsكنا نسب " alu Genus otىركبلا  
 CEA نب ركب ىنب نس ةثلاتلا ةثاملا ىف 29, هلامجل لازغلاب بقلبلا ىنايكلا

Am © 3 ze اهفاوعو اه 

iso ous نب ندعوا Jus Re Qi RSS du الا نم ةسيخ راصعأ b Lis 

> 

Etريمالا  duesهرعش نمو مككلا نب نمحرلا دبع نب  
 ن0 -

 دعم ىحن ىذلا اذه اًسماخو

ALU فحكسا 

Si LEE Lea,بيشو  
 بوعرص الفلاب Jules ىبَط

 Dis هنشي مل رذ نامجب
ee 

 ,Cab بابشلا ىصغ ذا رادلا ىف

 بوسبلح ه٠ كنصغ ىلا 4 اونف

 بيرأ بيدالاو .ىرسخال تسيل

Lee KGبيسي نيح دولا  

 ds داوغلا ىلع تيشخ ىتح

 بو ركملا كجادرلا Si باقي دك الج

 نر هليل لاو ناطر بعت
ds usمد نم  pe 

Lun, ضراوسع kde 3 

 ةعيرأ اكولم رصملاب تكردا

ésنبل  (alنب دكشار ةميكح  

 ٌبولقم Less انكيلا_تجرخ

 wi ١ نيح رادلا ىف اهنأكو
Oo ل w 

ei نيح RSS تفسمدو 

we ىبصلا يعاد LEE 

 مالغلا لاح ىف كتبسح ٠ اهدهيعك

 اهتممضن اهسفن ىف ام تفرعو

aus,ءىشلا كاذ  Ressنهاش  

 ةفاطل لامست الو لامشلا ىديب

 ا نيح SA ص بايبحاخ

 Si BAU ىسفن تدلحكفي

 Las هنع نوعلملا سعاقتف

 هذاك ءابالا ىف فقحف اباو

 si x م تينضغتو

 هدوبع ال gra ام اذا ىنتح
 ةجاصح كل Li الكخ اهتلءاس

 اهعادو تول ذا + كمارح .نتلاق

 ىلع هلو

— * 

silo مكحكلا ريمالا ىنهجو رجانلا بقع لا.ق ion امل ةفلاخمب خيحد نبا Los, 

a) 
qu’il faut lire .اهنصغك 

0. VÊ. 8) 0. gl. 
LS د 

f) 0. ناجم 

 كمر 0 Se SAN راح

e) 0. «مارغلا 
 (g 0. تضع فو.

d) 8. 6. Lx 
h) S. «بورح 

e) 0. xxx. Je suppose 

i) B. ©. L. 
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 هتيقلف نوماملا لبق ن.م رصم ريما رهاظ نسب هللا دبعو قرشملا ىلا ىنمحرلا كبع

 LU mas اهيندشنتساف معن كثيلق لازغلل اهظفحا له ةديصقلا هذه ىع ىنلأسف

 es شغنلا ةبيطلا ةأرملا ةنانهبلاو mue اظح اهب تلنو ée& لاق ,élue اهب رسف

 بوبعرلاو a ةللهتملا ةكاحضلا ليقو اهيلعو اهقطنم ىف ةنّيللا ليقو leu ىف امك

 ةللا asile لاقو «ةليوطلا ةطبسلاو ءاضيبلا ةطبّشلا

Va هنا NÉE ALES 

BLEU wi ue ىللص 

 قلاط ه6 ئرطخسم قف

 .روكصلاب رباقيلا كلت اونَب

 روبقلا ىف ىتتح ءارقفلا ىلع
  CLSلحعلا  Lesوعقلا ىف ”

 روهدلا فيرصت هيف غلابف

 ملا اا لا رفا تكاتحل

st al, istمزاح  

 نمو ىنم ناك نأ ىل لاقف
SLA bot Giزو  

Si ptتبتسم  Hs, 

 Lbté ىف لضافتلا ىكي ناف

Enنمب  SEءانب ىف  
 رويدا وتس علم ox — وضل اقم اور ef ه

 FE وس cat فرغ امل
 ١ وكذلا نم تانالا اوفرع الو

 et رششابملا نحبلا نسم
fui Lisىلع ريبكلا  à ji 

 اييصن ديد ىجاتري ىه لك

55, œuf بلطي TES 

no ai — مهيبأ رمل 

  lie LAىلاوملا نم ديبعأا :

 فوص بوق سلي ناك نم الو
 اذه, اذه ىزلا Met اذا

just 2 8هنااا كبل  

Sue Le S 

 هأنيوتولا كيرق BUS لآ. هيتيعب ىفلا" ظقلاب اهيبش وأ

Det هبكي سيل ill 

His Lois audi ْن 

Ds At hs نأ: ذا 

ele AE 

 هلبقا تسل مالك اذه

 كلوقو 16 كلوق نايس ١

BL اكمل DES Ut نانا" 

 لاقو

 لاقو

1 

 ا داليا لا def dial ot برطملا QU نم .ةيحد_ نبا باطلا نبأ ىكحو

a) Les man. portent (B.G.L.) ةلافتملا ou (S.) «ةلاسيتسملا 

c) Ce vers manque dans le man. 0 

 8( 0, ريقفلاز .L ريغصلا.
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 Si ةجوز هتلأسف AVI عينجم+ناك ,AU بيشلا هطخو دحقو :ىيسمخلا براق, ىقو

Lessىع  nieاهل ابعادم لاقف  PFىم نيركنت امو لاقف بيشلا اذه امو تلاقف ةنس  

 ة نود ةكلملا مساو * كلذ ىف لاقف هلوقب نيبجعاف agé 9 * px ةرهم طق ئرت ملا اذه

 ابلعألا مغيضلا هنم ٠ تبلاغ ابعتم ىوع ىبلق اي تفلك :

Lo at OM ailهيلا: ىفلي , . الي تنيح  Dustايفذم  

 ابكركلا اهرارزأ ىم علطت ot بابشلا دور اي 4دوث اي

oيا  bel (oi S li vañéitناولع  Asالو  LM 

 Lui نأ ne) =) AAA * تأر ىنيع 5 اموب تل نأ

ai du Le Le esتي ناكر  AS Leiانيهننأ  

Lie cafsurulsاهل ىلوقب  eu Li,ايجاعت يكل  

 دقو اهيلع ادغف باضخلاب هثرماو تكدصض لازغلا رعش نامجرتلا Les Li لاق

Ji cars 

 ىبابشل ىنداعأ كاذ نأكف 2 ىباضخ die ىل نسكت ثركب

 nes Ale سمتك الآ ,LOI باضصحلا نوح 0

ri Sales ÈSاهعشقي  Fans Lotiهب 5 مس اه  DANS 

 ,SUN ماهفألا 56 وه Luis بيشملا Lo ىكذ ال

 HS ENT ةرالطو pe ىكيضلا ناش تم نودي

 هجو ىناورملا مكحلا نب نمحرلا دبع ريمالا نأ سبتقملا ىف نايح col ىكحو «ىهتنا

 همداني نأ sie بلطو هبلق ىلع فخو هتيدح هبجاعاف مورلا كلم ىلا لازغلا هرعاش

 كلملا Koss Mots هدنع اسلاج اموي os رمكلا my رذتعاو كلذ نم عفتماق

 هقرط ليمي ال لازغلا لعجكف انسح ةعلاطلا سمشلاك ىهو اهتنيز اهيلعو تجرخ سف

 هلاوسب نامجيتلا .رمأو هيلع كلذ GG ae نع هال ومو هتّكحي كلملا لعجو اهنع

a) Les man portent .بهشأ وهو 6) Ces mots ne se trouvent que dans B. et S., qui por- 

tent دوذ au lieu de SE .5. تيلاع (ه d) 8. G.L.S. 5, e) Les man. portent | jf. 

J) O. روس g) 0, Lee h) Lob, OU 

Tom. I. 80 
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 مل ىناف هتيدح نع ىنعطق ام ةكلملا هذه نسح نم ىنرهب كق ىنأ قرع هل لاقف

 « نيعلا روكلا ىلا هتقوش اهناو اهلامج ىم بكعتلاو اهفصو ىف فخاو اهلثم 5 را

 \(Jus Fo k—4 ترسو mis هدوظح تدياوذ كتكاملل EXO . نامجرتلا ركد املق

 هةوردكملا 7 مستو oi) Loi نيماسملا اعد ىذلا ram ع x Ones نأ نامجينلا

 ةكئاش ربكأ هيف ns a or دال dé ةدثافلا ىع + 3 هللا فقلخ ريغتو خيب

 هلوق لازغلا رعش نمو EU‘ هضيرعتل 0 تككحضنف افيعض

Lايجار  àىناوعلا  Jess Ge Le wi, oil 

 لونت ,Ÿ Li كجرس يرسلاف die Lol ءاسنلا ن

in SUناكملا كاذ لزاسف اكرببخ ناف  jeلعغت ام  

 FES م SR لوضيو rs ايذاغ gs) SU dis وأ

 JS رمي ىم لوال ونكت 2 اهناطغا ةحابم رايثئاك وا ه

Deiكل ابا ال 4ةبيبشلا  Leاهميعن ّناف اهنم  sue 

Heل  Leaءاشنلا سنع عفتنت مل 7  Re 

 ركل Lists لايجلاك 5 م ني ا Mmes 1 نك لاقو

MOSS Geتفل  ent ils teلابكلا كلت ىّرع  

pui exe béتبل انيأرف لابج نع انيلا تا  Les 

 لام سأر ىنقيمف <, اي Luë موقلل نكي مس لاح كعب Ne نيعس

A CIS cord Laiىف كيعز ىف  Glassامك  Euىنيلص  

 ىلايللا ى رخآ Lie PEUT 550 ىركلاو h لابخلاب ىذتيسادح

 انيضتقا ان ىرستا * رلاحمب ىسنتعفاد JS ءاملخ sy» ىو

 لاوذ ئىم اعيش لعد

a) Voyez le 7672و sour. 56, vs. 22. 4) O. .مسكات 0) Lb.xtb. d) 0. ةيبشلاز Lb. 

lt. e) Telle est la leçon de 0. La.; B. G. L. Lh.S.Luliä. f) 8. ©. eut, .آل: تيناو 

s)B GLS. + 3)0. .لابخلاب +) La .0. لاحملاب (املك. ى 4) Telle est la 

leçon du man. O.; les autres man. portent «ىنارتأ 
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 نط نم هلو  Ofسيل رهدلا  ais Lil, mueرورغم

  db eus Die ARR 0رودقملا
  otتيلقت  Jeامرنا منو  0١١رورسملاو نورك ملا هوست

 ةنس 1 لازغلا شاعو  REىف  ousةذنس  Poلازغلا ناكو «هللا مكماس  EMىف

MEN agi رماف نمحرلا dual كلذ ركذف بايرؤب :فورعملا عفان نب ىلع sv 

 ساون ىبا توم دعب كلذو قارعلا  Beنوواسي الو هكذي نوجهلي مهدجوف ةريسي

 اونجهتساو سلدنالا لهاب اورزاف « مهنم ةعامج* عم اموي سلجف هعشب دحأ رعش

 ساون ىبأ ركذ ىف اوعقو ىتح مهكرتف مهراعنشا  VUSهلوق مكنم ظفحي نم مهل

٠ Qi #4 تسبتحاو ىقز تطبأت< ' ةمهوامس تدكا برشلا تيار املو ٠ 

GX وكن nl فيفخ g li عير ol Jedi تيا Lo 

ss conan يسم للجو à يلع ,ةلعت الا ete I EE 

  Seal at Les CHR ERنادر

al à, cris Gels oقالط اهيف 5 هل 8 تلدب 00  jىتاسن  

 كنا ناس ea ممتع ml تسثو الو cites) ترب امم هللاوق

culsابثآ كا ملو ىبحص ىلا +  Jensىنيذفي  Lineىتادن  

 اوركئاف ىل هناف مكيلع ais مهل لاق اوطرفا LL هل مهحدم ىف اوبهذو رعشلاب اوبكعاف

 0 ٠ اهلوأ ىتلا Situer مهدشناف كلذ

AS aiبرش ىق  ditىتاطخ  etes lisىنايحو ميش  

 نأ دارا لازغلا Cas نأ ىكحو «هنع اوقرتناو اولجخ داشنالاب ةديصقلا منا املف

 DIE اهفرعي مل ةلاحو ةبيه هتذخا كلذ مار املف + كحأ هللآ وه لق ةروس ضراعي

 ءارضخلا ةريزجلا ىضاق ىفقتلا Ali نب سابع نأ ىكحو tale ىلا داعف هللا ىلا

 Last ىتلا هتديصق مهيلع ترمو اهوابدأ aie فخايو ةبطرق ىلع كفي ناك

 مركلاو هللا ىقت مدعي مل ملا اذا pal الو راعب ىولبلا ام كرمعل

 ه) 8. مهتعامج. ة) 8.مهءامس (oc 8. 0 ىقر. 4( 8. ©. .La. Lb. L 5. تبستحاو.
L. Lb.8. بانت. 4( 8. ©.  (م f) Lb. Lust.ىتاذغ.  L.ىتانعز  e) B. ©. L. La. S. 

Voyez sour. 112,5. تبباو. 2(  L, Lb.8, ©.  (قاوطأ» 2 Lb. )مهل. 5 was ci) Lb. 

vs. 1. 

80 * 
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 5 ىلا قراقلا ىهننا . ىنح

 ملقلاب Be ىذلا الا وجاع الو رجكعمل ايف ايندلا ىع قاجت

 ةكيرقلا ىكذ بذاتم ماظن ثدح كاذذا وهو ةقلكلا ىف ناكو لازغلا هل لاقف

 سيلف لوقا تنك QUE لوقت فيك هل لاقف لعاف عم Je عنصي ىذلا امو خيشلا اهيا

 اموي ,out, Loue ايف كمع اهبلط oi ىنب اي هلئاو سابع هل لاقف مزاح الو زجاعل

 sale نو ىدخ"ا قع اشحلا عرفتساف رعشلا Lol ترقب

 كفل Lis © ترقب ننجح 5( ىلعلا Lai اي دللاو امأ رعاشلا ىسيع نب ركب (x لاقف

 هقرعب كفنأ تيشخو AUS ىكسفذ تتبخو SAS اهتالمو 2 هرقبب كيدي دعك

 aie نع مكفأو سابع ىيحكتساف

 ىلع ىنسحلا ni « قراهملا رودص هرهاوجاب اولا < قراشملاو براغملاب ريهشلا مهنمو

Li, هيف لاق «برغملا Last ىف out باتك Lie ىئسنعلا Ouen نب ىسوم ol 

 a رذتعا امب انه ىتمجيت داريا .ئف رذتعا

 نم مهريغو ةريطخلا ةردلا ىف عاطقلا ىباو بهسملا باتك ىف ىراجحلا هب رذقعا

 ةيرصملا رايدلا درو ام دنع همظن ىمف ءاملعلا

cote eutالو وكول  Leg LM STد قمنا  

 ملا" ناعيا نم" ىناك EN un Le CAN ىلع ىذوع

 هيبشب هل اوسيل ملاع ىف able تشحوت بيرغلا ميو

 هيف ىرمع عاض برغتلا sl ÈS 13 LAS ef ىنطو ىل ذاع نأ

 صفح ىبأ نب دحاولا كيع ىب wi LS Li ةخيقيرفا كلم حدمي ةديصق نم دلو

 (Go 104 كاتو ven Le, mil, LE فضلا

 ,Léb 0 ةلقم وه امتنأكف  هنوصغ هيلع تلام 05 رهنلاو

Lis ls,ةّيح وف ايناكف هحفصب رانلجكلا  TRS 

 هقرز ةلخ وف ,LD Gus فوقه  Liens دق سمشلاو

 ةاقرولا تلاق Le ئلا عمسأو 2 ىّنملا كل متي ىك كسوُك jobs ه

a) L, .تغرفتسا 4) Les man. portent .متري 
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 le حابصلا ىدل مانهلا Che ri NE € sait ىلع يح نك وعدت

 لكاس وعو she ىثاراو

 هاطعو ةيافك كتكراف ال

 x ءاضقلا ىباي ام بالطو

 (het S SU هةضهنأ نم

 ءاسجرو لمح (SA الا

Li هيلع رجم al 

& 

 îles باهشلا ىلعت نأ ورغ ال

 D روفنلاو شحوتلا فلا

 Joel GAS ىخا لكل مهف

 AD sie ردبلا كاذب تعب

hd lue, 

 ةافطولا ةميدلا اهتبح ىنح

 Ji فوسخ

 lie male هكع حكم
 مر

 és ءالكلا Me اهب ارظن

 LS ةاشولا لاوقاب  تراص

 دعالا Cl رذاصي لك

 ءامس لح نأ رغصأو ابجاح

Ho 2 

 هم
.. 

 هيلع وعدا ous ىناقج مك

 ماقس ىم هظحل هللا افش.ال

ONE 

 لضفلا sd» نب (Das سابعلا ىبأ فئفوملا ةتيس كلم ىلا اهب بنك اةكيبعق نوم هلوقو

 Do DAS امسلابو تمق لدعلاب

 اهلان ةداعسلا بلط ىم 0

 GX وحن ىرطسأب راطتسا دقو

 Pal كارذ ىف ةءابنلا بلط

 Eve براكتلا دعب ىذلا وهو

 لينا حبينا د
 LS اهقفاسب دوسي نأ ىبضقنت كاللسعو

 اهغمو

 ةديصق نم هلوقو

La ,لم visait ترعتلا رمل» 

List مهجتلا Lai als 

 ايجاح عدبخأ تلز La ىننكل

 اب ao بيشو اك

 Less HAS رهظت مل ضرالاو

 ىف هلوقو هريغ نم عمسي مل . ىّمعم اذهو ليق

 هلامج كعب ١ ji قوسكلا ناش
GC مس 2 

CAS DS دوكل ةارم in وأ 

PORCبانع ةديصق ئم  

 اهنكل ie مكب تبسك دقلو

Enابرجأ ةباكصلا نيب ام  

 ىل لقت موجانلا نأ ىرأ دقثو

a) Après ce vers le man. S, ajoute: ءاخرو HE .هيلع ترجو هنامر نوبذلا بركلا سرام لق 



 ءافج نووكلا نمزلا 'اودعاسيو

 Luz مهب ىضرأ el مل نإ

 ءاميالا مهفنتف كيلا ىسموأ

ci tite ىذلا cuil 

 ءاسضغالا ىعيتسأ ملو ىوكش

2 7171 

SA مسيطقلا رسكاف و als 

 55, ةلاحا مهل توكش كقلف

 ,La لقا Lo is هيا

 Lib كمكتف امل ds نكي ملاول
CA SEلضأ مل كعاجتقرأ وجرا  

8 RAS ليمت ال Si, cr 

 ئونلاب أونمف كملف نكي مل 0 نأ

  DNAمكلو  6 Lisىف  sesرماوض

 ليللاك مهدا ىم  Seىحضلاب

© u CES 

Genis هتقمت كق رقشا وأ 

(osءاغصالا فلكتت الو  

da ai Diners 

 ءالبخلا 52 Leiiet ىنتت

 Les نبا ىم ie فقشنف

Saléهيلع  Aiلصف  Fo, 
Dueراق  ssءابيصلا  

 Tir ةعيشلاك ادب ىنتح
 ءاخوب نكن مل oh تيد اهحانج we 7 ىكلو تراط

 | ركب ضاضتقا ىف تاببا be هلوقو
 lis تيأر نأ ام ةديرخو
 تيمهفأف ةاكشلا pau اهتلاسق

 لبق. .Lg wub اهنعبتو
 Giles اهماوق le) تنتثف

Lénaاهتانع تكلم امل  
eleءارهج ةدروح معلا  

Lu BUS ve Ce 

 هابنالا ةنيهج بيقرلا نأ

Las ىبيعأ نم ةولخ ىف 

  giبلاس تام [داوق =

 لثم ءارذع  BATءارخعلا

À io ةرارعك Lei. 

 اهتيلسو  ami Laاهنم  soىركف  Las Lieءاجرل

 cola نم هلوقو

 ةدوع Like اودوع انياب حا

 ادعاج ىسفنب مكيرادا أذ مك

 بغرص (Er) dure مكنم ادم

 اوبضغت ىك مكيضرا امئاكو

 برقي ذا ىري ام de مهسلاك ١ مكيلا تيبرتقا ام fes كيزاو

a) B. G. RAS ae b) Le .ذأ c) B. G, Las .än 0) S, Das, 
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 فلطاوام SE oc DRE ا
 SE مكارذ ىلا تيهتنا اذاف لونم ىف Je عطقا ردبلاك

 Si نم هلوقو

Luluنالتسي نم  nesبصضغيف ةايحلاب ىضرتي نمو  
Laiملف رينملا ردبلا كّدخ  meهب لكت  uwبرقع « ةيصقلا  

 زرح ىم هنيكس قرسو :ءاهقفلا .لحا هيعاذ هقو هلوقو

 باصن aus عطق هلي ىبلع بجي de اذوصم اكلم Blu ايأ

 US ناوصلا دعي نإ ms 2 اهراتع die مالقالا هيدنتس

 بويا ىنيدلا مجان plait كلملل .تيدحا ربنع ةحافت ىف هلوقو

st Ji, Cut oi Litابابش:ىامرلا اسك 5 نمل بمب  

 5 Lleë (beat Los 0 Vous À Lo msi نيس حلا اك

 اهباوثلاو هئاشحا روكش ىم . هيلع Jai La ىالم نيج

 اباطخ ىفرع ميرأ ىنافك ىق ١ كلو باطخ هل نمم تسل

 بحاصلا ىلع ىم ىنتيرق لق ةعاس ىلع هلل كمدلاف ةليصق ىم هلوقو

 mix ىف هايلع ىع تنك سلق Gif) ىلع ىلوملا رذعيلو

 بكرا يدك نسوا وعمق رو RTE DEN) نيك

 : 1 :؛ تايبأ ىم هلوقو

Gus Gbبرغتلا ضرا ىف  Leبراغ قوف اعلاط ىنارذ فوسف  

ose plumeقراف نيح  aiباسل وجعل بنذ الو هوه,  

5e Leالا ضايع تسلا  dateومو  of co  سادت EKaكدع  

 ةيلكلا لككا jt رفصأ سرف ىف هلوقو

 اشو: مالظلا fes Gi رجفللو il هبا ترا Goes اء نجتاو*

 ot g BAS هيف كلذل فيشعم ىسحو فشع ىذ نول هل

 حاسم ىيرسطانلا نمو مالسظ هفرعي ليصالا وفو مل تيجكاع.

Le حاجنلا وحن هب ريطي امدنع شحولاو ظحللا ريط ais 

a) 5. م (ءةيضقلا. ن ©. L.S. Liga. (ه S. .هدعب d) S. Râs,2e e) L. ترجاو 3 je 

crois qu'il faut lire Si. 7) S. ٠خضر  عى( 8. ©, L. xls. 



= MITA ue 

al nb La دللا dla, Lis هل .ليقف Le ىنيبلا mis Le Hô 

DU .ةحلط ىم.راصبالا ىف ككاو, Dlaie juil ناشعلا ىلع تنال 

  poresحونب  es riنسم بوق ىف زومتو ايشام  USوسم

 عطقناو نيبلا حض تحل ىتم  Leiدعو ىلع قارفلا «.كنشو. نم كلاك

 ةحافت (SM) ةروصلا es مالغ ىف هلوقو

 نسف ها هيفي UNSS لكخو فير ىعو ف | رع we تيدا ام بان

 ىدنع تسب 5 ناكف رورس ىف اسهنم تريد ة .sg) فاسموا تعهبشأ

 ةديبعق ىم هلوقو

 رذتعي وهو ٠ ىقلي كلذ des اهعيجاب ايندلا بهي ىذلا !ذه

 مثلا, OS الا زف Le ىصغلاو js ىف لاومالف حدملا هزه نا

piùالب هجو ىف كطاخل  Teب ياا ناك تلا  Dرطم  

 هناك نم هلوقو

 راطوالاو ناطوالا ىب تَّبتف bles (he ممز اويشط | هريحم اجب

 ٌراوق فارغلا دعب ىل رق ام ٠٠ مهروج عم ىنتأ بئاجعلا نمو
 LOS صلخت Lux جوز ام نود ىلخنلا ىومأ رعاش امنا

 اذنمأ ,Le نبيح RS) ئذ اضغنم تننكل جوز أذ نند ول

 هلوقو

Liesبرغتلا لوط. حرا  Lots bleراوق رقتسيو دوعا  

 راقعو ةلاطب ao ام 2, هبابش حرش عاض ىل لئاق مك
 راكبالا هذه تأت ىنح . .امئاد دهجا ملعلا ئف di مث ذأ ه

 رارحم اسمئاد ىقزرو الك نكا مل جوز نود نم مرأ ىمهم

Con ft,ةعنصالا 2 اهتينه ةجرفل  veloراكذتالو  

 À ةحيصق نم هلوقو

 ارسعم اييرغ ىسمأ ناو WA ىف تنناو عيضا نا بسحا ثنك ام

 اربخيل ,usuel audi هاسعقأ امد عب عجرسي افوس مهس Ka انا

d) L Shi.6. آه ىفلي»  BG.L (sage cd) Bهز 8. ©. 5. ىشو. ة)  



 سمس 1 —

 عادولاو ناح % ,ur فيسب انل ىلع ىفاو هلوقو

 عاعش اهروذ نم de كق ناسا العنا واخ

doisدوه نبا موه دقو ىجابلا ةيايبشأ كلم ىف ةديصق  ىم  

 فّلكُت ste ىلع رويطلا لثم  مهتابأر تدغ ناس ومال

 Clans Adi oo عقنلاو puy رطست Le طقنت سمشلا

 رازجلا نيسحلا نبا نيدلا لامجو عبصالا ىبا نبا نيلحلا ىكر رضعمب الاجترا لاقو

 مهدحا ىشم دقو ةرغاقلا رهاظب ىقشمدلا لثارسا نبا نيدلا مجنو معاشلا ىرصملا

Le passe bles 3سجلؤملا#ىطاوا  Je GES as ph pete Le 
 q base عبصالا ىبا نبا لاقف هتراجا اومارو تيبلا اذهب اوتفاهتف

 لكمالا اشرلا ls ىلع 2 هاجرحم لزا مل Lies 5 تلقف
 لاقف هريغ sus نأ lat مث مهرصح Le Kiel ناكو

 لقسألاب عفرالا 4 لّدَبت الو نوفجب انوغج ٌلباق |

 ةضو ملاب Si ةريهشلا ىعو رصمب ةيكلاصلا ةريوجانا ىف هلوقو

 الألت مىوجنلا لثم اهرظانم تدب نا ةيحلاصلا pus لمات

 الاله aie ملا ردص ركفت Lalb  ردبلاك ءارغلا ةعاقالو

 الاصو موري فوغشم راز امك  ءاياغ دعب نم لينلا اهيلأ ىضفاوو

 الابشو اهوحن انيمي لمف ماينسكحب قوش Dis نام اهقناعو

 الاد كلذب امالعا eut نم Lee» List veut اًمداق ىرج

 ركسعب AS Li papes زهج دقو ةيقيرفا كلم ىف تايبا نم هلوقو

 اماسح دمع نم ثدرج امك >> ىداعالا وكن هتلسرا كقو

 مم سوق ىف هلوقو

 موجنلا لثم voi ىماهس عفقتلا JE ىف 8 لالهلا لثم انا
 ميجر لكل اهب ىمجر te  Qilsu نع انقلاو بضقلا رصقت
 ميمع قزرب اهل تالئاك ,Les امل رويطلا اهتسك دق

a) B. ©. L. .طيسي 5) Ce distique se trouve aussi dans l'Zkäta, qui porte Sl&.  e) Al- 

Makkari (plus loin) et a/-Zhaéa .اقن كم  d) 8. G. آم JUS : 5. لديتت 5 al-Thaia jai. 

 صوق. 4( 5. ماسحلا.  g) Lاهنسكل. . f) Lةبيغ.  Je crois qu'il faut lireةباع. . Sهر
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 تس 1991

 al ىم هلوقو

 ىمهناف وحلا vole هيلع تدصق ko Lil قوبلا Ma رقشأو

 د ىسوم نب ىلع ىيحلا ناسل لاق لوقنف ose ةظاحالا ىم هتمجرن ركذنلو

usد نامتع نب ىسحلا ىب ديعس نب هللا دبع نب كمكم ىب كيعس نب كلملا  

«Vi BUTS7 نب  EL) CS pl CI? pes CI? (ECىسنعلا نيصحلا سل سيق نسب  

 ديعس نب CMS وبا سنوت ىكس ىعلق ىطانرغ بصعحي ةعلق لما نم ىجلدملا

Lei Kio,ىطسو  ai des aus deةفرطلا لاخلا بيدالا فّنصملا هسوق ةردو  

 نئارضلاب gt :نايعالا ةلخادمو راطقالا ىف لوجتلا ىف ناشلا بيجعلا ىرابخالا
 cast ىلع ىبباك ARE مالعأ نع ذخأ ةيدرغملاو ةيقرشملا Sepi) Dane ةيملعلا

 تابرطملاو تاصقرملا Le اب هفيلاوتو مهريغو روفصع cols جاسب بدلا ىسحلا ىبأو

 دننيبد eyes Drm ىنب* خيران 5 à ديعسلا © ,ani فرطلا رهازا ىم فطنقملاو

 قوشملاو برغملا ىلح ىف ,oui dus رافسالا هدّكعتملا نابيرغلا ناعوضوملاو ةددلبو

 نبأ ركب (re 52 ىلا Lite AËb € Lui لصني مصل امم كلذ رجغو قرشملا ىلح ىف

 ل سيراركلا مزر نم %4 رقو ىلع ;dti &A مهلا Lots Lu فلك هنأ ميككلا

 ىف رعشلا pli ىطاعتو ىلاعت هللا الا ٠ ةيرابخالاو ةيبدالا OA ىم هيف Le ملعي

 ىو ةيليبشأ x ديبأ م جرخ كنأ ركدذين aka F ىم بق بدحكاعي ةيييشلا ئىم كح

ausهتحابي كلام نب لهس لعجف كلام نب لهس م  Leىذ هدشنا نأ ىلا هبظن  

 اهتشني ميسنلاو اهرطسأ Gus ةدفص ربنلا امنأك

Liىسح ىع تنابا  lobeاهورقت نوصغلا اهيلع تلام  

ile Dhsءابدالا جزامو ةريوجالا لامعأ ىف هيبأ نع بان مذ هيلع  Das Liesنم  

 ىلا ةجرفلا مهب تهتتاو اهرفاظ ىف اعينص اهوابدا هل pos ةرهاقلا لسخدو دمظن

 لاسقذ هلجرب uni سود est رازجكلا ىسحلا وبا مهيف ناكو سجين 8 ضور

est oiد  Lسجرنلا يطال  soulهتزاجا اومارو تيبلا اذهب اونناهتف  JU 

a) S. (عاطملا». ة Al-Zhaia (man. de Paris) هدلبو xxas «8. ©. طرعتملا (ه à) لاح 

Thata ,9. e) Les man. portent (ةيرابخأو. ر 8نع رجعل» ١ g) AI-Makk, xasuo, 

R) Al-Makkari .اوض  2( Voyez .م 41. 
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 of lot مست :مهرصح ام لثما ناكو ٠ هتييبلا Les تلقت puit Gui نبا

 ىلا فباس ىبا نيحلا فيس هاعدتسا مث ةىتبيبلا Lis M lé sé هزيجاي

else ten dEىلا  nie)صم اهو  claqueسجين  déكلذ نق  
 one has دلل يكن خص a dei 985 me A ليحتل ني

 gi .همدخيب وح plie 1 هكا ادينغب دروسا صرح اهيل

Listeكرتلا كيلامم كلذ  Lies,ورضاحلا برطف ةقراشملا ةداع ىلع ةمدخلا ىف  

uiنيحلا لامجو اريهز ءاهبلاو ىكرتلا رمحيا رصمب  ciحووطم  ooرومغي  Rés 

 بلح بحاص رصانلا ىلع لخدف بلح ىلا ميدعلا نبا نيدلا لامك ةبحص لحرو

 jé. Lu fus كلاس

 ىرقلا ىم مليلا 4 فيصلل كب ال (SA نم لايخلا ىغلا امب:ئل لج

 ةليوط ةديصق ىهو ke oi ىم هدوصقمب 5 فراع ,Je اذه ىيدلا لامك لاقف

 ىلحلا ىف US عمج هنا هربخاف ةلحرلاب هدصقمو هدالب نع alu ناطاسلا هسلجتساف

 قرشملا ىلح ىف قرشملا هاهس هنا هربخاو قرشملاب ةصتخملا ةيدابعلا «ىلعلاو ةيدالبلا

 DUT نم اندنع امي / كنيعن لاقف Didi ىلح ىف برغملا هامسف هلثم عمجو

 ىلع pi ةبرغملا انل فنصتو دادغبو لدعوملا ESS Lie مسيل Le ii كلصونو

 انةارعش où :ابعادم .ناطلسلا ذل لاق مكث سيئاتو .ماعنا كلذب ىالوم وما لاقو. مهتداع
 5 ail كدارياو .كتوص نسحب فيلي ابقل كل ترتخا دقو رويطلا ءامسأب نوبقام

 دنوخ اي كولمملا ىضر دق Ji AI DT Gas هملعي مل الاو هب ىضرت تنك ناف

 اهتركذ Qui ةفايصلا La ثالت نم ةدحاو و et هبعادي اضيأ هل لاقو .« ناطلسلا مسبتف

 ,LES ال نمم Sols) on = اي لاقف مسالا فد ناو ةلييصقلا TES Lai, S ei لوأ

 MAT ىم ami مث فيرط ىبرغم اذه لاقو ناطلسلا برطن ,clé Enr مقل رشعب

 ىبجعلا ىيدلا نوع هترضحب ىقلو فصوي ال Le قازرالاب . عيقاوتلاو :ةيكولملا علخلاو'

 ghost es نباو ريقش ىبا ياتلاو ىرفعلتلا باهشلاو ءالدلا ax ال ركب وشهو
9 

 ل[ دو فق.مد ىلأأ لوكت مسد za LS ى A :فئاطو معلن أ نامياس نبأ فرشلاو

a) Voyez .رم 8. &) Voyez .م 44. ce) Al-Thaia مسلكاس d) Al-Thaia .فيبدلل 

e) Al-Thaia JS. . (ر AI-Makk, B. G.L.uSuisi g) Al-Thäta S. à) Ce mot manque 

dans les man. d’al-Makk,  :) /-Zhata «رعشلا j) AI-Makk, ajoute لوكا ىبوغم ىذا 
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 رضحو فشمدب «ملاصلا كلملا نبا* مظعملا ناطلسلا سلجم ليخدو دادغبو لسصوملا

 Lai ىلوالا هتلحر ىف fn ةنس بقع ىف دادغب ىلا هلاحترا ناكو هنولخ سلجم

 هتلخر ىف.فنص دقو برغملا ىلا داع م3: محو clef لخدو ةرصبلا ىلا ,de مش
 Rue 5 لحاسي هلوزن ناكو ةيكملا ةلحرلا ىف ةيكسملا ةحفنلاب ele اعوبجم

 دبع Qi ريمالا ةملخإب لصتاو doi ةنس #4 lu) يد وول KB ىم < ةيبيلكأ

 نبأ ركب وبا ريزولا ا.ندخيش ىنتدح «هتوطح ىم ةعيفرلا ةجردلا لانف رصنتسملا هللا

 هيلا اهدنسأ ةيلام ةمكخ ءارجل نسا دقو هرمع رخآ ىف هافج رصنتسملا نأ ميكحلا

 هتامج نم مظنب هيلا بتكف ةيانعو لاشتنا اهبقعأ ةوفج ه ليبق هنم ءالب ناك دقو

 تحد ىفوث نأ ىلا 545 رظنلا و ىللا داعو هل قرف ةينات افجلاب Lies ال

 ىهتنا ho 8 دودح ىف سنوتب هتافوو م 110 ةنس رطفلا ةليل ةطانرغب هدلوم / ةياعرو رب

 تلق «مالكلا لاصتال 8 تمّدقت ناو سجرنلا ىف رث هتزاجا ةياكح : تركذو «راصتخاب

 ةديصق نم هلوق هنم تلقنو رافسالا ددعتملا هرعش ناويد ضعب ىلع تغقو تنك دق

(geابا. سيئرلا همع ىبا  dueةراوه' ةكرح .ىم هم.دقب ىيسحلا ىب هللا  

 ee ناخو راد تدعب دقو 32 بيجو لوحي الأ بجاو امأ ْ

Luisركذ ريغ فيلا  mn ondeبيبص:قري.الا نم ىلع  

Lis,نأ داوف  Gt mlامك قونشو اقفاخ  léبيجانو ىوهلا  

a pusفرعي سيل  La*م ىوهلا  ireهءاكبلا ىف قوشم  Caseم  

 © تتوب ويتامط all ادت Los js Ni بحلا ىف ماوللا ؟ سعت الآ

 A يحرك in planet ندعي نا وصورم

touts phil 5 jé وذ (rats SAS مكنع تبغ ام اذا Lit, 
  wمل 5 5 0 5

 ىنم نكي ملل وأو  KA S Vas 25,31بينأ نيسحلا نبأ ريغل كتنكل

> CU 5 ت + 3 : 20 01- E 

Don Au Le ام هيلهم هدوج pile رصعلا اذه لءومس 

a) Ces mois manquent dans les man. d’al-Makkari. (ة S. 3>Lumse ec) Al-Makk. m5. 

d) 72526 ىيدامج. هز Al-Makk. B. ©. L. .البر 7) AlMakk. lie,  g) Al-Makk. 4, 

h) Thata het 2) S .ىكحو j) 8. G. L.S. ajoutent xx. 4) B. G. ele 1 0 

us: (آط. بيجر. م La in; .آططءافخ 7) Lb. .ىوهلاب oo) (آه. 0. مارغلا. م 5 
 . 2 Gرذع . s) 0. Sمارغلا. . r) B. G. FE; Lb. Sسفن. . 9) B. G. L. La. Lbبدو“

Lb. ARS. 
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fiاقرش»حادمالا ريس ىف  liéeبيصخو هنود ىسم فلذا  

 Cas تلق راعشالا م.ظن ناو  ةلقم نبا. تلق ساطرقلا يقر

 ة بيرع تلق lat درس ناو ه هيبس تالق studio is ناو

jet Lu,ئلوصلا : Cut ahاذا  LOU Loهبيدا هبجي“مل  

Li, 000برحلا ام اذا  LOU Justجراسم ظلت هيفن  ss ts 

 بورح هيلع تقل مكو اهاحن ٠ ةهجو JS ىف لاطبألا عراق مكف

 بولق ريطت ىلتي !ذا couts af فقوم نم :بوغلاب 556 ياك

ou SEMهعاس دقو 26 هءانغ ملعت هنع  ” ppsبيصع كانه  

 بوعل .نارزيبكلا نيصغل ريدم ٠ وعدأك ليوطلا ممرلا ىنت Le اذا ه

 بوذت الامكلا هنم هقباوذ plis ايجن» ترصبا هرج :ناو

 برغر نيو بانلمو وانا دكار هس زر ويب: فسمع رك ناسا سيب طوس

 ُبيصت كالع انيع فخو هيلع ٠  رداق تنا ىذلا j ىدبت ال دمحم

à Siبعصمب ىدوا نيعلا ماهس  be ٠بيبش بوبشلا كعب هب +٠ 

 بورغ «رافشلاو اسبش تعلطاف 22 سنوتل تعجر نا 4 اًمينهف.الا ٠

 بيغت ترضح امهم des لقو ١ اهتكرت Le اذا ودبت اهبكاوك

 م بيره وهف كاس امهمو ١ Le عبات كريغف ضرا ىف تدس اذا

 يع وهف نحملا كاذ باه نمو els Mer ىنأ ىنافك اهل

 بيرو همار ىم ىلع Vans تنيابت عورفلاو ىساصا 535

 Ces هنم م لج ىلع qui Just ه لوقا نا ارضف ئبسحو

 EN Tree ىلع هدصقل نيبرقالا عيمج نكد

 بوهعش-و دولخلل انوا ادري ner ملغ ندع: تانج هب تسيار ه

DEEEتبرر ابنت هارد خخ  DS Nes dhe 

u) 8. ©. .آس La. .ةيبمس Je crois qu'il faut lire Cow. 0) La. Lb. 0. (بيرغ. ه Lb. .بيب 

d) Les man. portent (نياكو ه La, ةءامعز Lh. هءانعز 0. ele. (ر ©. L, La. Lb. S. 

 - 5) La. O, Les. Je dois avouer que je ne comمهي. . g) 0. sw à) Lbمهءاس

prends pas le sens de ces mots,  ÿ) ©. آي. كيد. 4( 0. دوفنز Lb. .لمح 4), L. Lui. 

m) La. sai, ; S. Lite. ñ) La. sé o) 5 de. ») La. À >: 9) La, 0. .توطخال 



a APT 3 

 æ كم ١! alu ولعي ناب قدك

 EDR aus 900 das كاشفا

 ,St Gé بنذ ىم تيلخت
 3 pt code LEE قاد مرق

Dhs Jin is ein 

pi 3 pe Laتيخاو  

efتيعح نب تكمل فو رسقاوبلا»  

Suisنوم  Giهلا م  ho 

 Dysuo € باثذلل مهنم ندا. ملو

 k css عواصلا 4 2 مسك

 Lex aie مهل ىبلقب

 بيرغ mie mi ىف وهامف

salىنم  Dieتفوق  

 تعيب حق مانالا ىيبب مهودع

 بوسر كاسذه LS oi كي ملو

Lessءابهيكبخ» ململا مهال“ انا“  

 EM DS ET ىلا" كي عناو
 بوو Se que ىنح ىتادع

Lesقلل  el Giكتيلع  
2 

ER ETكنيتك اناشولا بها  

Quiنيبو 'ئنيب ويغعلا  Les conسقارلا  peutةيقيرفأا كلكم نأ  

a) S. Shan b) 0. فيكش c) IS تان 

Fi g) La. 0. وفرصأ h) 0. La. .بوسي 

 ىّلعلا ىف كردق لثم ىردق ناك ولو

 تقرف لجرلاك سارلا سيلو ة فيكو

 ue ركم نم تعبسا ىذلا ال ولو

 اغنآ" ىلوقل ادجامحم oies انك

 ,sis ركشو gb اذ تنك اذا

 ىذلا Le رشبب «!داتعم تنك كقل

oùرك مكردقب 0 ناطلسلا عشر  

 اهرادب ee بئذ MS) بسحاف

us ىلع نوح روج نم كاشاحو ١ 

 ىنتيلف don AO مه باكص

 مهلعف dpt ديش ميمالك

Jeuعدت مك :براجاتلاو ا مهنعا  

 Hp موقع mi :برشغا 1ذأ

us S jaكنم  Leهنقرخ سلق  

 امئاف ةاشولا fs عمتست الو

 ابذاتم Get مل ىنا تيل ايف

ñ este نيلهاجلا ضعبل Due 

Jr] As; رهدلا, LEA) AD نأ امو 

  pl SXكيلا وكشا  Lasتدع

GAL رسصاو « ئلوا Le ركقاس 

PE تبقي Le Dis ىف PA 

‘d) La. Uk. e) La, بع 

Cf, Hariri (2° éd), p.280. +) La. 

LA 

CI 0 

 ناكو لاق

Lb.رز  
LA, ) 

2) S, pa: 2) G. L. AA de 1) B, G. L. 5 .«باوب m) La. Age 2) G. 17 Lb. S. 

 اينكام. 0( ,L.S بوينج 5 ,G بيب

LS. ىللو 
 .G (r م) La. 0. AN و) 6.آ. آط. 5. ناك.
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 ليتشاف ele oi ei Qi نب ,ىلع 5 mot Lt Li قيد كرملاب JS رووتسا

Lie Cheنها  ie Le allعم هيلا ىبلق لاماو,  MSىمع نبأ نيبو هنيب ام  

 ae اهبنم ىلئاسر هببلا نم كلملل ىحادمأ عفريو ىب ضهني لؤي A ةبحصلا نم

 a هيدي نيب ارقي ناكو هركسع بناك ىلع كلملا ضبف نأ ىلا Lis كلذ

 تنك ىّنأ عم ىف نهتراو ىلع ويزولا mé كلذ ىف aile نم ىلا aisé ملاظملا

 رخوملا بتاكلا راد ىف هدنع ريزولا ىل jun ملاظملا 55 ىندلقف كلملا QU نم '

 لام ام ةفلتخملا ليواقالا نم اوروزو اولاقف لوقلل اعستنم اناكم ةاشولا es اهب معناف

 ليلق هيف عفني ماف هفطعتسأو هيرادأ cakes رييغتلا لئاخم mia رهظو lille cu اهب

 نبأ ىيحي ىباأ دعسالا ريمالل بتكلا نع روئدلاو AL .ىف ىعس نا ىلا ريتك الو

 تدرغناف ملاظملا ةباتك ىنعو ةباقكلا ىع ثرخأف ىريخات ئذ ىعس مت ةيقيرفأ كلم

 كلت ىناسنأ ام سينأتلا ىم ىنالواو هروما gum ىلا نضونو روكذملا ريزولل ةباتكلاب

 :لذلا كلت نم ىنذقنأ ام علا نمو. ةشحولا

 MOST نم COM للعب ىنسناو ٠ .هباهذ دعب شيعلا ىلع كرف

 JP ىم OS ىدنع ىتست ils عنتقأف كتاف لبولا ام اذا لاقف

 لكلا ىلع نس A لا

 نيش سلا للاب انا رار يسع + UE سا
 لازي ال is نبأ نأ نم ىنغلبي Le الا ريدكت اهل ام لاح رسأ ىف 56 لزأ ملو

 عافد عفني الو هنم عيسيف كلذ لوطي نأ تفخو هتبْعم ىشخا امب ىقح ىف ىعسي

 قوشملا ىلا حارسلا ىف :بغار Qi كلملل عفري .نأ ىف هل تبغرق ىنع نوكذملا ويزولا

 الويسلا ىنماي االض تايو ديد نطب ىف ثيغلا ab ىعو ES مسرب

 ةديصقلا هذه هل تعفرف هتيامكي ىنقث ةلقو ىفوضت ىلع ىنمالو كلذ ىف ىنفعسي ملغ

 تونا دنم ناك DS نم Lane تقول ,dos ot Si a Sal له

0 is, us انايقلاخنميو (NON ليس ce 

Ce Gi ملدا Se "QUE tnt 

ah فلل نم ass ns, le pile Lot ARCS 

a) G. Sul 6) 6. .آم آظط. 5. بححتو e) 0. La. rXKLa. 
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Ces dent كاذ هل ابلقو île مكردغ وكنشا هللا LOU ه 

[ a be, دارم aie هل ناكل plais مكيرجي هناولف 
Joe on ىَنَم مكنع ىرْيال ناو petit نصي ال نأ ul نكلو 
sl Sd Vpn, CES Spa die pas 

M. كادر SN, ,جا الماك et, :نا LU tres 

M ERA eu Rest ie es Se 1,كد  

 Dent كويسغإ ءاوأ دقو ىرديضوا ets LS الا pu ل

 LS ىرانل ايندلا ٠ ىف محرلا وذو Less: mu ىذلا تناف

PROبيلع هيبتم رس كيوب اهل هوني  is milتيحي  

 بنين ةراجحلا, ىف .هلابخلا رجم: oi Lui d) ,ليحي ال اتونبك, ههبقو

eh Le dus, cote etes, 0 

 DE هنعإ que ميضلا ىف احر ناظر ناز فيكم D us قرا قلي نمو

ne Dee POMPES CEناو  Leeدك ني والا  

 OEM Ge Lif Ms Mis تنشل cdi قف mb الو

 ' تان يدل QE os بحاول هتاف ناودسلاسب اهننديسشلا الا

RSS et Ai 0:حنا عي  LSبرسشا ىعمدو  

 bb soient Less قاكاؤلإلا LE oies GES ٠٠ عملا الو

 PR SE der MST Ko نوفأ اذ مك مكتيدف

JEنا ىلع*  élخيصي كاوس  Le Li MS  Qشيعلا ردك  Se 
ist eus LS nef, je je Qi vaisنما  ut, Dj 

“5e الويب Ya رهدلا ىكدم lus ىقبي نوعا نيش عيش وذأ fo 

 هاف رارفلاب «زجالأ , ىنرجأ سيحل ىدنع كامعن نم كقحو

a) L, S. بهذمو Di ae 

d) La. .لكي 

la marge: دعولا ىف 

2( Lb. ببكنز 0. ١ياكيب. ec) Ce mot 26 56 trouve que dans Lb. 

e) G Just; Lb.0. ju. . .رو بطء كبشو g) 05 Hartri, .م 160. 0, sur 
8( 0. sur la marge عمطلا ىثع +) ©. L. .طط. 5.ام ىلع ÿ) S. 



mit A 

seبوست ىم  | PAبلسي  

 هداصاق نيعلا هيف ىنتباصا نأ ىلا

 كساد لك LS) Cu مأو ىهانت

 aile لك jui ىطعيو هيلع

  w € 2 wمل 3

- 

Cubasl ae Cités A5 CET : 
2 

 بهفاذ Gil ىثع |

dl,كاف“ اول “" ete5"تتارنلا"  

 تلق الو

cxA]بطاخب ىلتمو سيردا ناك  

 ىل wait ليف

 بئارنلا min كاركذ توح بارت

riكفار  

 LS salle ىنملا ىلوح هب فحت

 2 مل 95 0

 « بوادات ءاعدلا كعب

2 w 

Los LAS Ra Ath a mes ER nm nn A2 

 e ٌبضاغملا نامزلا ىضري كقف !ربصف

 A ىلع هيف نكت مل اذا

 تت SE كالا فلق كيلع

 Lies ماركلا ريخ اني كلز الدف

 ىبناج « ىمكي ,lo هلع الا لازأ ال Pr لزب ملو

7 5 

 ىف تكص لذ نم كناضو

 كلذ ىف تلقن ىيكلا

 امدنع تام هنأ ىسفن بيظو

usناك علك ةيزح  Le 

ds,هيترأ  

exبكاوسلا ثالطانهلا ىتح كل  

 دب هل هناع تعاد سب فيبكذ

vents ours situه5.  
 هدعب بدني Nb كف ىمل اولوقو

 Ra فاو ضرالا' ىف La كرمعل ه

ses56 كا اراب قو  

us Lg Ve 5 fou Lu 

 ملاظ كدعب Le نا ىكتشأ نمل
 فطنمب ريمالا ىنع 4 ىكتشأ 5

 متكلا MS اهنمو ةليوط يو

EAU Eee دعو 

 , es Loهذا  NS ceةدادي

 اهرخآ وهو اهنمو

 <, ai ىف 8 ?Sa ىسنأو

 sas وجرأ كنك ىم 5 مل تأو

 تنك La ركذت 0 راسشأو Lies Loga ىنتحر دأ ةرهاقلاو 322 مق Lis =, لاق

 عضاوملا نم سلدنالا ةريزجاب كيعأ «ابيصخ Lo شيعلا اهب تعطق ىتلا ةجكيبملا

CAS » ابيشف OMS cul, امالغ نامزلا ets 

a) La. Le 253: 

L. Lb. 8. su. 

Tom. I. 

e) G.S. .بدصاغملا 

 ه) ©. .L. La. Lb 5. تراكم. © (d  ة) ©. ,L. La. Lh 0. بداونلا»

52 



Mا  

daىأن  Lisٌبكست ىعومد  
 بهذي ام اذا ءىشلا فرعي

Laine3( مل  CAS Las 

 برطم ةويوه رهنلل ثيح

Trىف  Loisبخصت  o 

 كينيا ىمعت ليك نم 5

 تعي ىدفع Eh La اهدعب

 د - © د

 بياسق © ىتكيم نع ىونلاب

 dt cs D اهانيضق سقف

Cusé CA 2 h Lans عمامس 

 ام ىنتيل ; Le j cadبتذا

  Leبرطت هيدل تامغن

 وه.

2 - > 5 - 
 بوسي ثدوعو قاس لمس سس 0 =! :

3 .2 

 برش سوكو وهز مش
 بكري ذأ مماج ىم مكلو

 بعتذ *مل ا!ذإ اهم ابعت

si 5قوش  Lasبهني  

 بجاعت اهنم 7 db عالق نم

LS, Loic ns pas 

 بهلت نيح JS ىف ةرفز
 »بعدت هنم نابعغالا رصين

 بريغملا cpl رصم هذف

LS, Senna KB Le 

Le Ab ci vous of 

ss as *ىل  Leىم 8  ES) 

pts oانلوح وديشت ىيألا  

 Les هانعطق دق شيع ىأ

pb4 جرملاب  
 اهراكذت ىقلا ه رييعاونلاو

oi 5 ئل 

 ىفه نم / سوبتنش ىف مكلو
 هل رقن ىذ ke ءانغو ٠

5 S 
ls برو de Bts 

Les رهف نم لينلا = nl 

 دب مك  ss Oùىف =

ue gen, ضال تس 

Li موجات ملف اهانبكر مك 

 دجن مل انيك ثيح انعوط

PERTE like Er 

sci اهل انشر املك 

  beنكي" ملا , Liانين

— ٠ 

 نم كفنأ ال ءارصخلا ىلع لب .٠

 اهلوج ريش JAN تبيح

 بكسي مادمو بيبحب « اقرشم اهيف ليللا انعطق مك

a) Telle est la leçon du man. La; ©. Lb. Là! | شيعب مكذ L. انلان شعب مكو 0 انل سيكعب 

8) La. 2593 Lb. 5.2 c) L. La. 5. Lisuai. d) G. 0. جرملاب e) G. 0 ,ريغاونلا 

 ْ  58. 6سويفخسم م) . : Sشويتفش : 0. شويتنس  Laر)

KA) بيجارشلا كينتاه vus بصغم ردي ىسح ىم اهب مك 

k) G. Le, La. Lb. S, Lo 2 0, CALD. h) La. Lance, à) 0. MARS e 2) La. 0. ARE + 

m) La. S. “برهذ n) ©. L. Lie. 



 M ىركف ساوسو

5 0 

Fe -2 ردبلل js 

  a Ji desعمد

C9 بصقلا EC 

de ; 
JUS 

  08تبيح
2 

Sa 5 ى 
  o 2يل

 SAS LS ىضاوملاب . ىبع روج

2 -0- 

PES ام 

daube Né Sms 

 بكوك اهارذ ىف ىساك ثح

 GES | pee Her ةراسن

dus نسم ترك Loti 
 1 د

 برغت ىداوذ ىف م« تراس مت
 3 ن2

riندصن  Lessبذكي م  

2 m9 

 ببغلا jus) ىك افصو ةيبذ

2 Go 2 

 برعم

 3 م6 ع - 2 3

istسوطلا رك  EE)برقع  

w222  

 Cie ام aus ر نكي

 (M اًموِي برغلل نك مسل

 برهملا Bu mm À نسيأ ةبسستو

232 S ا 
2 w 

  Desقرب تبرج ام

2 -0)2 

Les Dire 

 مثلأو 25
2 

 = برة Cal هبذ

 ىرزأ بوست“ رحنا ناك
 Lao ىنينح زوكلا ىلاو

 كفار ابضعإ agit لامع نييح

Léa messe. 
+ © - 

a Us 

 ىوف وفهي ةقلام ىبلاو

 نيا  5 Les Ditاسملاط

 اقشع راجشالا تفح ٠ انلوح

mnt مس Les حيولا تءاج 

«yes 

 ىرظاسن ىف تعلط سمش عم
  Lu, de m9ئيدئاظ

 اهتيل الام ىنذا تعمسأا
 اوهننآ باغ اذا :ىشلا اذكو

Mage كيرف اهيف انا Lo 
  (sisامدنع وبنت ظاحلألا

Roueامد ىحكحبأ  

  soumet féeمل ناويدلا ىف :

 مخل

Fo 

cu) Lens te 55e Fe 

MALE aus كك EE ur 

ha) Dos سل om قفارخا 

SL), hsقرف  

&bL 

 ٌبرَطملا مامكلا As اذا ىنّشغأ
 ak فناعا Lis ةليم لهو

 ىلا Bone nés لاقو

 ه) .Lb اقوش. " 4] 0
La OS6: آن.  g)0,5. بتنك.  f) La 

a) Lb. ليس هبباعو و 5 dass ٠وعلى 8) L. La. Lb. «ىنغو 

DS 5 La, برقي 5 Lb. .بوقذ e) La, 0. .ترامس 

h) 0. .ىلل ml 
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OS 

 DA OI نمي do a فوط

 َبِْهِيَعو حاسب هالعأ عّلطت

 تا و

ji si à Stمهلاوقا  balle, 

grosهاوس ىف د  oies 

DS he <u 

 بضغي نيح اهب ىضرأ ال ىرخافو

 بهذي سيل ىقرلا كاياب م

 برقتي miss اذا نم كك

 بجاحي نيذهب اردب ىار ىنمايف

 بقرتو ىمح ىدجي الف روزي

 ms وا لاتكي نم SN وذو

xبجوأ ٌبصلل ىعرلاو ايعار  

 GES معنتلا ىف ie) وهو هب

 asus لصاوتلا ct انالك

 ble ندا: عيلر Leaf ىلع

Le linبطخت ريطلا اهب تلاز  | 

 0 ضال ع اخ
 برشت نايا, بابلالا DÉS تدغ

 0 تي انا هرهازأ

 تي ابي رت وع مصيف
 بعلي ةجاجولا قافآاب ابارس

 برغنت Le سمشلا انيار“ نأ ىلا
2 

 بدعي Mas) ساكلا ىف امردق ىرد

a) G. ورش 

Natهقالسبخ اردو اسناجرم  

 GS هلمكت ىصغ ىم كتيدف

SESىفو ندع تاج  «bi 

 ىسنناو بق ١ . (Ne ىنلذعيو

 lé كركذ Lo دق ىل نولوقي

 ىلععلاو ىلقعو ىضرع مهل تلق

 مزاعل نيلت كت 98 ونج

 مل تلق Ag ناخ ىق الأ اولاقف

 Le pie LÉ كنود مكو

 امدنع بعصلا ليستسي هنأ ع

 x À ىلع ىرتت ةليح مكو

 لزا مل ىدهع ناخ ول هنأ ىلع

 ةعاس ىنكي مس نامز نيف

 és poil Ÿ مويا برر ايو

 انلوح بصضقللو His رهن ىلع

Usكبانس هنم تعرق  Ras 

 ةيبهذ à ةوهق اهيلع انيرش
 CLASS كرو Le انيمساب كا

Lolisé La jiليتل  me 

 اهلاخت ىتح باقحألا اهنود تنشأ

 نم À جارسلا اوتاه الا اولاقف

— + 

jo 

EC 0 



 بكوك ليللا ىف وهو SI ساك الف مكسوك ىف ام نوردت الآ لاقو
© £ À 

 ماو برش نيب تسما بكاوك  Jiبرغتو ونكت رهزلا موجانلا نب

ps كئيالاب حاسصص نأ ىلا راهن انليلو aile انهياع Lab ,ا 

  Gi dlلك  2 mel LSنا ىلا ع  leبدني فرعي سيل ىم

Sel Gel اركسلا eSlé, Lie 2 ىف" ىهازركسلا anus, mdBilie 
  205 4 Feuهم د و د 2) - 2 &

 داعم و انكم“ كربلا "اهب  «ste Kaasبرغتي : دم دنع مهعن

 مثرتم ريتك «راجشالا فتلم ةيليبشا قرشب وهو AB ىداول LS ةيليبشاب تلاقو لاق

 « هتوسمو هسنأ ليلا « هتيكيمر عم mis, Le Las os نب ديتعيلا ناكو ««رايطألا

 1H al où كا à تركس Jo Lol حبر ملظلا ىداوب لك

 ىلع :بهذلاب بتكا نأ صمح بحاص نيدلا رون .ملاصلا كلملا حارتقاب تلقو لاق

 ةيرصملا رايدلا كلم ملاضلا كلملا me نبال اهمدق ربنع ةحافت

 هيلا ابابش نامزلا اسك دق نمل تي نها Ja بابشلا نول انا

 هسفنل ةيقيرفا كلم بتناك راثالا Cat هللا due وبا :قشنا املو لاق

 Le هاقترأ ام نكلو كلف هتئأك روحي بالود هلل
Dés الن ايفاس ةقيدحلا هنم 2 نمدان امل قادحألا هب culs 

 - œ ه0

 بصني ةعاس co هكبورت ترحق تكا رهفلا نوف هتبصنت

 3 à هع S & مع

 مل  0 S àهد 2

Ann راحبلا ىقستسي نزملاك ردعكتو LACS Km? Lt 6 

 لاقف اعيش كلذ ىف عنصي نأ ىبع نب نيسكلا Qt نبا هللا دبع وبا فلح

 Sr 3 برتلا تابت ىقستو ىرثلا ىلع ونحت بالصألا ةينكمو

a) 5. «بسكت 8) Voyez cette Kaçida plus haut, p.fo1. Variantes: vs. 36, ©. L. S. 

 بغي  au lieu de LUN. Vs. 9, G.Sمهلاو , Vs. 5 manque dans ©. L. 315.66اونمأتسا.

au lieu de .ثيي Vs. 116, ©. L. 5. Lisues au lieu de اباسيو Vs. 276, ©. L. 0. LE "5 

au lieu de 5 سيلا Vs. 296, 5. 0. xilo au lieu de lo. Vs. 316, 6. L. تلقت au lieu 

de ls (ه Voyez .م. كثي 



le) es 

 .باوذ تاذ لكلا مجرل موجان

ESSنيمو لاا دواس »لابو  
cs11ش  

 Es دارطأ اهيَنَتَم قوق "نمو

I CEEيانا سلا حاول  
 لوقا ام ىل اكرتي مل ىيذه où رذتعا اناو كلذ ىف لوقا نأ ىف تفلك مت

 بكاوسلا عومدلاب ىكبتو نمت

sisدعب بصلاك  st 

Sato BR ds 
du nainsاسيرصوب  

SEبيرتتب لفكت ملو  a 

 anche BL fs يعم

 كالضاختلا كاذب ا١كجو اهتيكاكف

 sa ىدحا هيف تناك «هالولف

 تحلب guet À كل

 ME ضورلا ىف my انيصلاو

 بهتني Lies SN Ci نيب

Joieكنمض  (bts Laبركلا  

alert isتاكو يرد لقب  

 بص de مكارذ نم ىفاو نيح

 بصغ دق ام هفرع نع الماح

He À ue etes de 
LE 5فكالطل قار , CE 

 بطخل ىف ab es نم ىكب وأ

 (a 8. اهيراجمز ة.اهبراحم» ة) L ةرتثك

 اهقايم نأ MANS نسم شعت

 البارذ نوصغلا صقر اهبجكاعاو

 SAM DS نحب Le ste ايبسحتو

 {fui اهنانكتب وكشت اهتاخ امو

Àنم  als lsاهنول ةمهذو  

 ةفيطم Jet ال cpu تاذو

 تكيصاف Leis où اغيلا ناك

loiضايرلا اهبذ تّيستنبآ  Blé 

 اهل us اهئاصغا تصقر 46

Lie cube oilتّضرأو روغتلا  

LA Àىلع  AC Lei ist 

 بضاغُم راكذا ساكلا ىل تجاهف

SLىف زيوبتلا عدت  ESSىوهلا  

 ةطانرغب تلقو لاق

 بتع ءاش نمو وهللا ركاب
 - 2ع -

Laم ىناوش  usbاه 595(  

 ىدتغا ىتح aile # كاذشو

 لف ءاجرالا رظع اميسن اب

 LS pes =? ske مس 6

 59; هيلع ضورسألا =

ii Si LSراك ال  

 مكهبشي نال ركت 15 تسل

whaëÿt Liteهتادب ىف"  

 ةيحر اهيلع لطلا ىكبف ٠

à) GS. sieىالولق.  RSه) 6.  
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 © م

 ue نع ابكع مسبت Le كنع

 كتييتلا) ءاملاب a Si ءام * تاق

 بهذلا Lui ةتدم> نأ تكام
 © ع

 . بنشو فرط mess ىذلاب

 برضلاك رغت فير ىم Le ذل

 Ai درولا موسم RTE ام

Àبقترملا عدمت عطفا  

 Fr هيف ام هروباخلا فطعم .

 عك نم هيف ST | حارأ ئسم

 بشضغلا رم ىوهلا ىف ىنقذي مل

 بهذ امل تبهذ ىمعن لك

 RE ودمر خب

Beesمسبأ  (JAاهل بجحسع  

Ms Culتعشعتت اسملف  

 اههبشم ىدي ىم اهينقس

Ÿام ويغ ىلقن رهدلا تءلعج  

 ىوس ىنادكير رهدلا تلعج ال

RUESىدل هانعطق سبع  

 افجلا ام Los ردي مل نم عم

 قرح RAS رددعي ام لحد

csكب مدا حمس شيع  

Fe 

 ةياهن ىف ناملغ ىلا Libé امامح ىناسغلا lil ىبا عم سنوتب تلخدو لاق

 هل ابطاخم تلقف نادبألا ةمعنو ىسكلا

 ٌباَذَع ىل RAR مسج ميعنت

 Hg ىناهنذ ندع تلفقو

 باطخلا لصف Le نمم مككلا ىف

 باوص ىدفنع هيتاي ام سيلف

Castبارسلا نوكيب نأ الا  

 ٌبابشلا da poil سبلبو
 بايثلا هتوح ام الا ىسحلل

 هب ىدصقو اماهح تلخد

 3 ودح كتضرغعاسف تت تماق

 نكف ماسما ail ىف تيسناو
pleut cali Ÿىييفز  . des 

Jo mie NE of Lu 

 ىمدلا روكك كيغلا كل ىدبي

 ةتسج الق Lai és شط

 لاقف

 ةيضق Cab نع القن راعشالاب ىلكملا هباتك ىف هحر كيعس نبا ىنعا هدثاوف نمو

Liءانبلا ةبيجعلا ةييظعلا نييبطافلا ءاقلخلا تاهرتنم نم وهو رصم ةضورب جدوهلا  

 بلغ ىتلا ةيودبلل هللا ماكحاب رمالا ةقيلخلا هل ىثابلا نأ لاقي هنأ كلذو ةعيدبلا

a) 6. آس رمخال Le 3( ©. تديد Louez. oc) 5. «روباكلا 
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 20“ حايم نباو ةيودبلا ثيدح ىف سانلا رثكا دق mes نم ءافلخلل اهوتنم لاز

 تيدحك ناشلا اذه ىف مهتاياور تراص ie رمالا ركذ ىم كلذب فلعتي امو اهمع

GBAفلاو  xلاقي. نا هنم راصتخالاو كلذ هبشا امو .ةليلو  Ciىلب ناك دق رمآألا  

nue al) a ae cs baie0  
 ىف لوجي ناكو بارعالا op) ىبيزت هنا لاقيف ةليمج ةرعاش مهفرظاو برعلا لمكا

 so كلماف كانه اهنياع de Ms كلانه تابو lu ىلا ىهتنا نأ ىلا ءيحألا

 اهيلع بعص هيلا تلصو املف اهجوزتو اهبطخي اهلها ىلا. لسراو هكلم 5e ىلا عجرو
 ناطيح تبحت اهسفن ضبقنت الو ءاضقلا ىف LED سوست نأ تّبحاو تدانعا ام ةقراغم

 Le ناكو جدوهلاب فورعملا طاطسفلا ةريزج ىف 1 وهشملا it اهل pois ةنيدملا

 نباب فرعي هعم تيبر اهل مع نباب رطاخلا ةقلعتم تيقبو لينلا طش ىلع لكنشلا
D 05, eye ad eus Le ) 

 اكلم لق محدعب نم كلام ٠ ىكتشملا كيلا La نبآ اي

 اكردم مكنم تثش ام Ml Hal اقيلط ae ىف تنك

Los Liu Si SLT Dose mois GS LL 

 اكرذد Like ىشخي ال ثيح ىوللا ناصغاك Lis هك

 1 هلوقد اهباجاف

és Gi6 جيللاو   Leinhéوويلام  Me Leامين  

 ىكتشملا Lio عفني ا!دغ ول اهقعض ىدنعو ىوكشلاب تكي

ns Le نال هوب Lcd eV) xl 

pe té bee vw ناكو لوطت زابخأ هتافتخاو. ايم نبا بلط ىغ سانللو. لاق 

  ASلهلهم ىب دارط  JUتايبالا هذع هتغلب دقو

ST ee نيفيلالا تعطق لاقملا معنو دارط َلاقم ىفطصملا َرْملا Las ا 

  oui Lesىلا  don«لاجرلا  édا ل

 ىف بلطق هلوضف ىلع هناسل عطق هلاوس باوج تايبالا هتغلب امل رمألا ةقيلخلا لاقف

Ë. 

 ناكو تايبا RS تايبنأ He عاب دارط ذققيم pal ام M does ملف برعلا ءايحأ

 5. Jet ( 4ه) ©«. آس اكلم . 5. jhايبح. ة) آس. .8 )«
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 د cms نب دكمحا نب دكديكايلا دبع نب Det بلاط وبا ةلودلا نبيكم ةيردنكسالاب

Asعل  BA32 'ة نر ديك د خذ ءارعشللو ةكماوربلا لاعذأ ىذتكيو خييظع  

 sa sure 3 زجسراواو دبع جرفتي ناتسب هل ناكو Loue تّدصلا وبا ةيماو داذحلا

 ىف دجي ناكو هبك نم ةكربلاك ىقبيف ءاملا هيف ردحني ةدحاو ةعطق وهو ماخر

 AS ةيوبحم ةيوديلل هب ie sue ىف ةاهايملاو معنتلا لها ىلع él هتيورب هسفن

 ملف 5 نرجلا راضحا ىف كيدح نبا ىلا des اهيلا نرجحلا لمح ىف رمآلا تلأسف

 نبا فلقف يدوهلا ىف هلمعب رما رمألا ىلا راص املف ناتسبلا نم هليح نم ادب نجي

 7 عيمجو ةيودبلا مدخي AE نركلا !À نم ٠ ةرارح هبلق ىف تراسصو كيد

dosنع ةجراخلا ةميظعلا مدخلا. عاونأب اهب  Detةيودبلا تلاق ىتح ةرثكلا ىف  

 انالوم ةفيلخلا die هيلع ردقن اوما ظق انفلكي محأو ASS ةرتكب Use لجولا اذه

LUدعب ةجاح ىل ام لاق لوقلا اذه اهنع هل ليق  eutلوطو اهناكم ظفحب هلل  

u Letريغ رع  D,ةيقسلا  Fa dم مهمايأ ىف اهتينب ىتلا ىراذ نم تعلق  

 ىفذ هل تلصح هل ui) هيلع f les رو ككلذ ىه € تبكاعتف اهناكحم ىلا نون مهتايعذ

deنأ  ssاننا لاقف رجح ةعطق ىلا كتم تلونف بلاطملا عيمج ىف ةيودبلا  

 دناكم نم رجحلا كلذ À ىف بلغت الأ م ىّوس لما اهل ناك ام ىسفنب فرعا

 مايأ ىف اهرظنو ةيردنكسالا Los ىلوتم نيكملا اذه ناكو اهلمأ هللا Lex دقو

 ن وماملا ريزولا اخا pi sn ناطلس نا د es هنيه هب نم 3 3

 ray ىف صاف vd نضاقلا انرضكاب ع .ىفد ببيبطلا هل Los رغتلا ى لأ 0

 فيوطلا ةفاسم نم ST ناك Les عمشلا نى os Je راد ei té Seal هناماغ ضعب

 job sut ىلع ايفذم افيطل Mais هيف كجوف هنع كف Laisse ا رضحا كقو الأ

 9 تيب رهوجو ت 1 قيصر 200 بهذ 3 هيلع تيب ÈS Cons KI هيف

a) S. ن gts à) S. ajoute: ةيودبلا مدخكي À. (ه G.L.s .ةرارح d) Lise ao. 

  2( Telle est la lecon du man. L.; les autresىس» .S. LS. g) L( S Lasaï. fه)

man. portent Läle. 2( ©, فادعز L. .فاذم 
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 ئضاقلا Al Le vies هتيه ولع نم نورضاحلاو نمتوملا بجعت لوسرلا هرضحا امدنعف

 دق نمتوملا باوج ناكو هكلم ىلا داع نا ماركلاب فلحو هماعنا ركش ىف غلاب: كلذ

ue aisال  aug xls)هذه راهظال لب هقمبق ىف رظن الو  Ra)قا ركنو اهتاعاذاو  

JS xsهيلع امو كافل  oعمشلا نفذ نوكي نم ىلا هللا كمحر رظناف ارانيد  

dan: > misنعدو راغيد 0 نلف  € maiسانلا رثكا داسكي ال  syهيلا  Lesاذ  

 لاح وه ,Lai Ris تالمجاتلا ىم كلذ ريغو هراد شرفو هثاسن ىلحو هباين نوكن

 ةيست امو ةرضحلاب ةلودلا نابعا ىلا ةيسنلاب ةيردنكسالا ىضاق ىمو ةيردنكسالا ىضاق

 لاز امو ريقح ريسي الأ PEN A ةفالخلا at ىلا مهلاوحا تيظع ناو Dani نامعأ

 Riu ةدعقلا ىذ عبار انالثلا pes بكر نأ ىلا روكذملا يدوهلا ىلا دذرتي ANT ةفيلخضلا

offنمك دقو جدوهلا كيري  x)5 ةيراؤملا نم ةدع  Qui, disةضورلا ةيحان نم وسكالا  

 لبق ليقو Le  تامف ةولوللا ىلا Gal ئف لمحو ةحارجلاب ,mit هيلع اوبثوف

 لقن رومالا ةبقاع al ةضورلا ىم هناكم Je جدوهلا اذه نع كقو اهيلا لبقي نأ

 Lis امل تلقن هظخ نمو كيعس نبا رونلا لاق هحر ىزيرقملا ظئاحلا هلك كلذ

 باهش كلاو نع انخويش دحا تلا.س لصوملا ىلا راجنس ىم انجرخ ban رفعلتب

 dus ىف هسفنل ىندشناو jsui ريتك ناكو هتكردا انا لاقذ ىرفعلتلا ىيدلا

x oiهدلب ريغ ىف ©  : 

 ديكأ 4 agile لنعو اوديع اذا سانلا مهتني

LUSمهبابحا رصبا  lies اهّيوبحم ٠ AS 

 كيعس نبا دشناو هلاق اميف ىدصو ارعشو اصخش هنم لوجأ باهشلا هنبا يرخو لاق

 ىرفعلتلا باهشلل

 فيحرلاك وأ ىهشلاك باضرو فيقع ىف Je كل كس

 نيوتشمسلا SR ئرغمل ÿ j انهقيس Uiites مل نوسقتجو :

(PCR) ىنعم =» Jak قياسا ببلاخ# نم ى E Se ني ترف 

a) 6. L. (فاذملا : 5. قاذملا ة Les man. portent x, xt. Voyez sur ce nom des 

Ismaïliens, Weil, Geschichte der Chalifen, 111 , 206; Abou’l-fida (Ann. Moslem. III, 438) 

donne ينظارلا: (voyez Chakrastanï, éd. Cüreton, 1, 147.) (ه GL. ss à) R. S. 

 اذا مهارسإ ©
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CUS, ريغب: اشحوتسم. كالسسخ Gi Jiusuls dois, 

 مل اهل ىتلآ ظاحألاب ه  diروث ٠ فيشرلا ماوقلابو ىبلق' فش
 وبنو يعمم فا روشروبخلا دز عملت  miفقيرو نيمع راب هفاكمأ

  ja fsرتسأو كيدخ درو  Jos 2فقشني  AGفيقشلا

 نبأ لاق  durىلع نولبقيو هنومدقي مهذوكو كولملا ةمدانمب ىرفعلتلا باهتلا ىظحو

À œil 82 ىلع رصانلا ئكليلا سلكم ىف هليق Ai is D هب ىديعو هرعش 

 ىنقعي ىم ةرتحو  eeامملو  ducsرعشلا كولم بانك وصانلا كلما  Calleتكلم

 هناذ خمدقتملا ةعوطقملا م عبارلا تيبلا باهشلا ورعد  oùاريتك  Leهدشنب  soieهد

Mes ىف ةعلاطلا Sat باتكب ناكم هل هرعش cube باهشلا ركذ a ىفشتلاو 

  Kilaiiقولا وهو ةعباسلا  disدفق هايح بحابص روصنملا كلملا  couleهقراف امو هنس

  saléىرجا املو. «ىهتنا هندو  dus ouiنبا لداعلا كلملا ركذ هتافتصم ضعب ىف

Juil ديب ,برتصي les امرحو 290 نيطالسلا مظعا نم ناكو هصن ام لاق بويا 

 ىلع بولقلا ناسفا ىف  affectنم اريمأ نأب صخش هرشب هنأ ىكحيو «هل اهحالصاو

  satىد لضفالا  Luلسف نيدلا ح  xaleالام دهاطعاخف  Leليس هرأو  Lastىلا

 روكذملا  suهدعيو لضفالا نع فاركنالا ىف ةريصب  Lesدسافلا فيكف حلاصلا دسفي

 دبع فصوي ىدح عنمي ناكو لاق  SSI he Us? Loجحامسلاب فسوي ىنعي

D 
  di MK A 1من ا ةلزاشمو  Xiئلع  Hs fret leاسم لاقف

 نا كلذ ىف  defنم خايشالا  aviséدنوخ اي لكاي هطامس ىلع وهو اموي هل لاق

  Leىنتموخ فباس تيعر الو ىعم تيفو  co LA leمدقو  kasuallكلملا لبق

se Dome هيف ىتلا ةرصلا AE لاقو Giant ous هطسو اورظنأ هكيلاممل لاقق 

des فقوتف رورخلا اذه ىم لك لداعلا لاقن رورذ اهيف !ذاف ae اهوحتفأ لاقف 

 .مس هنا ىلع عّلطم هنا  LES.ةلق ىلا. ىنتبسن نيك  ie Lit, Siكنأ ملعا (نينس

  siكل لعج كقو مسلا اذهب قيمت نأ  Dit RUةرشع كلذ ىلع ىن  ASراغفيد

Les, هب ءافخ ال ام كلذ ىف نوكي NE كترعشا الو ىسفن نم كتغكما انا الق 

ii ال هنارمك ىلا همس اودر لاق مق ex كيلع past ال اذه عم اناو كلاح ىلع 
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 بثاث اناو ناك هللاو TAG لوقيو ضرالا لبقي لعكاف ىلع ىقباو.ردق .نأ هيلع هللا

 ةلعفلا هذه تناكو ىرخا ةمدخو رخآ ابدا فنأتساو Rs دج ييشلا نأ مث هلل

 ىلحلا غوصيل هنا Lie تاغياصملا de ناكو لاق «لداعلا بئاجاع ىدحا نم

 نسع oi نكسمي Lie نهيلا ةيفخلا ىف ههجويو منرفلا « ءاسنل Ales ىذلا

 زعملا هيخا نبا يرخ املو هركذ لوطي ام مالسالا كولم عم كلذ ىف هلو ةكرحلا

 بطخيو هعيابي نا mt بتكو ةفالخلاب هسفنل بطخو نميلاب 5 نيكرفط ىب ليعابسا
 روكبلاو ربلا ىف هل كسع هيجوت ىف رظنلا ىلا راشا نم ةعامجلا ىف ناك هدالب ىف هل

 جوك ا لقعلا اذه هلقع نوكي نم لاقو essai set مقافتي نأ لبق لاومالا قاقنأو

 قرطي نأ نع الضف هدالب ىف هّلاح هيلع ىسفا فيك فرعا انا ةنوم ريبك ىلا هيصخ

 متذا مهل لاقو كيعولاو dell هتلود با.حصال رسلا ىف هجو هنا مت ىدالبل هداسف

 جرضي ال رمأ ىف هسفن لخدا دقو مهل فيكف ىل Em ال اذه نأ مكلوقعب نوملعت

 اوملظ Ga ىلا LS الو af اوظعتاو دعم اوكلهت نا اورذحان هكالهب الأ هنم

 (ne هع افعل ريبدت نع لضفي فيكف هسفن هب ربدي لقع اذهل امو ه ui مكسمتق

 هيلع اوضبق مهلوقعب هوربدتو !ذه مهعامسا eus, Le dei نيح دعب ol نيلعتلو

skis,انيفك لق ركسعلا ريهجتب رمالا لوا ىف هيلع ىيريشملل لاقو لداعلال دالبلا تداعو  

 خولبلاب انكلم» ie مقت مل هب مترشا امب هانلواح ولو لاملا نم ءىش رسيأب ةنوملا

 ىرج ام ىكحي كلامملا عاستاو ناطاسلا ةوظع نم هغلب ام ىلع ناكو alé ىلا

 هتمدخ ىف رهتشاو ملاعلا AA رداونب عاتيتسالا بحيو كلذ نم هولخ نامز ىف هل

 هرداإون نمو ؟« فشمد ةطوغب ةوبولا ès روهشملا ناتسبلا بحاص ريضخ مهرهشا رخاسم

 ىنبساحت الو اريسي اباسح ىنيساح ٌمهللا هيوضو ىف لوقي وهو اموي هعمس هنا دعم ةراحلا

lèsاي لاقف اريسع  diseىلع  Gotلاق اذا ا ريسع:اباسح .كبساكاي ءئش:  et de 

 اذهب عنص دق ناكو كركلا ىف اهتناماب Lots هل لق اهتذخا ىنلا فلخلا لاوما

 ءىش ىلع عيطتسي الو اعرظن اذا رسحتي Lo نم نال كلدب تيمس ot msi لقعملا

esبهذ ىم 6 ةغورفم باو ىو ةليكب  GAS, Roisرهتشيل نيرظانلا نم ىارمب  

 us) + مهلاشمأو ةكماربلا ركذ .ىرج Die Be Sole لاقو «ىافآلا ىف كلذ

 e) Voyez sour 15, vs. 115.0( 6. نيكرفط )8: نيكرغطت  Les man, portent Lil.16  
d) .8.لاونأ 6) 8. Ke èa. 
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 نيخروملاو نيقارولا نم فلتخم بذك اذه Lit داوجالا تاياكح ىف داكاتسملا بانك

 ريضخ لاق لاومالا ريذبتو ءاضسلل“ رباكالاو كولملا اوكركي نا كلذب نودصقي

Liكنوخ  a Esتاياكح ىلع فقو نم كيعس نبأ "لاق «كيلع ة نوبذكي ام ءىش  

 ٌتدجوو كيعس نبأ لاق « [خياككلا هذه لقم sy ناميلس ب ءالا ديبع عم ءانيعلا ىبأ

 روكذملا باتكلا ,fut مجاعملا باتك ىف لداعلا ناطاسلا ركذ دق ٠ ىصوقلا باهشلا

 دنع هيف لقمتو ىفلسلا ظناكلا ىع ىوبنذلا تيدحلا هنع z رخو هيلع Let هنساكوب

 ps US ad Sd نباح og لوب خر 55

 عجب ىلا نمر = us °°« ىرمع EM Slt ناك د

Geعيمجلا فقيرفتي فغش هل © ووخ نوسمز استفيد  

 ىعو ةيعئاشلل اهأشنا ناكو فشمدب ةيلداعلا ةسردملاب لداعلا ىفدو كيعس ىبا لاق

 هرصتخاو .ئبراتلا اذه ليذو ركاسع نبا خيرات Les بتك ةنازخ اهبو نسحلا ةياهن ىف

 كولم لداعلا دالوأاو فشمدب ىتماقأ ماسيأ رسين ام كلانه هنم هيلع تعمس alé وبا

 اورهش ,RSS 5,9, Li HDi مظعملاو لماكلا مهفم ذخعباسلا xl هذه ردص ىف دالبلا

 ىفص سيثرلا ms ىف ans ent لاقو 6 ext ءارعشلا لوقو ءالضغلا ,im لصفلاب

 هاوق هرعش ىم نأ Dia à درو ةرازو تيب نم وهو 2 ىناغذوملا دعس نب دبحا ىنيدلا

 قالا رم lent Gin (sl aus wub فيك
 uit Lie Come )5 ابابصو ىنعولب متماع ول

phgimll ssنوتعملا  pal aie قانتيسلاو ١ 

 هبحاص تدجوو مجاعملا بات باتك ىف سيئرلا اذه ركذ ىلع culs dues نبا لاق

 رصم ىلا اهنم رفسلا ىلع pie ناك O5 هنا فشمدب ىذربخا لاق دق ىصوقلا باهشلا

 هدشنأو pri ىف فنا y فناهذ sue هد قاض 5

 LS كسفنل ىضرت ال تنك نا 2 هتيطغأ ىذلاب عنق der اي
pô,مهاردلا عمج ىلع اوكضا رشاعمل انغلا ىف رتاكتلا  Lei 

kiاهلك كىلجال ايندلا فلضي مل هلالج لج هللا ناب  

pe mon, aileمت. ةكرحلا  Labةمجرت ىف كيعس .نبا لاقو ءرفس نود هلما.  

a) 5. .الو 2 5( OS c) G. «ىضوقلا d) G. :ىناغدؤملا S. ,ىناعذرملا 
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 مافدلا أرقي ىذلا وهو ناوخرتفدبا فورعملا ىقشمدلا ميركلا دبع نب ديحا بختنملا

 ناكو بويا ىب لداعلا ىدي نيب رئافدلا أرقي ناك هنا رباكالاو كولملا ىديأ نيب

 a ّلطأ دقو ةرم هل بتكو «هيد نم لانيف لوضفلاو مساوملا ىف راعشالب هل بتكي

 فشمد ىف ءاتشلا

La de co dosىرجاي لاز ال ءالخ اهنم سيكلاو  À Le 

 هاوقلا هين ياتكي هيلا فاك ke, ait كالع ىصت

 بسكب لاق دوعي اذ ام ىلع لوالا تيبلا ىف ىذلا ريمضلا اذه لداعلا هل لاقف

 تاه لاقو كحضف ريناندلا ىلع تش ناو مهاردلا ىلع تعش Qi ناطلسلا مراكم

 كدنع ادعم ناك هنظا لاقو «هل هالمف رانيد ةئام ردق عسي اسك كل جرخاف ىكسيك

 فلما دقو ةرم ديلا بتكو Lie هذوج نوكي نم ناطلسلا لثم لاقف

Ge lb pe Jai Eee dos coms CN if 

 Lion nn Éd je ءاجرلا ريط

 نبا كشناو ,eut ie ريط هب فلخت ام sd رغشا هل لاقو ريناند ةلمج هاطعاف

dunبتاكلا 6 ىطانؤلا ناورم نب ىلع ىئنسحلا وبا وهو ةيراغملا ضعبل 22,  

 فيتو دوب points d'un Vif باتك لضفلا ىخا سنا
ANNEES Si :كسب نفر نود هرعت خاف ا  somدادو رسخكات وأ  Sal 

Mas Lu,15, !ذف  paulقيقشلا حصن هللا كاعر  » 

 نقب ةبركات كيفي. ele moi رثنب ut نبا وهو .تايبالا mg بطاضملا هباجاو لاق
 هجارخاب محمسي ال“ انعر تذفنا دقو « رمغ رع اهدتاوف ىع dun Yes اسهيلع ففن

 « كدألو لثم Sie هنأ ملعا مىناف لوالا جلا هيجوتب ليضفتف «كدىحبل الا il نم

 عم تنك كلذكذف Gas تضرع نأ ىخا اي Len ةريغص ةقاطب ae دهجوف لاق

 Dam نبا لاق مق «رباص ىثاف اركاش كف « رباك ىع اًرباك قوقعلا ,Lis كقو ىدلاو

 à هيف لاقو se ديقب هديقف هدلو jai مقافتو

 ىلا ÈS ىف دهجي ١ فَلُخُي ىدنع كي مل | هتيل اي كلو ىل
2-09 

 فلطم هيلع ىدعمد .Mo نكا ناو es وهو مغري

a) L. Ki; S. SLT. 5) Dans le man. S. ce distique est placé après Si .لكو c)S. 

 . ©. LL)م  GS. né ( 7فقيفشلا.  Gآم بحاص وأ. ه) .© ( dىطابرلا. ٠
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DAT mms Lo Lie Le suit وسلا Li «تغاكلا Li ادايعس نبا ds 

 بيبرلا نبا وهو هباحصإ ضعبل ركذف تناك ام اهناكف هنم تبلط اذاف  gotنأ

  mieهيف صخل ىذلا بيرع جيرات ىم ةليلج ةخسن  lsهيلع كردتساو ىربطلا

 ليذو هطرش ىم وه ام  ske salleىخا اي هيلا بتكف اهتراعتسا ىف هيلا لسراف

  oùام كارو ال كمامأ كّلقع لعجو كءارآ هللا  Léaنوكا نا اعينضم كذوك نم

  cu Lit ral, isئه اهتراعا  If Louiseسانلا ىتشختا  lesىرس

ET] نم ءرج كقف اذا هدقفب ىذأتت كنا ملعا ءىشب الا اهريعا امف ىنوناخ اذا 

 , Liلوقا ىذلا ٠ فينا :باتك لضفلا ىخا سنا ٠ ىلا  etتاببالا  istبتاكلل

 روكذملا ىسحلا ىبا :

 ىرس» لذاوعلل هيف Lis Gone ماق:راطنعلا ti نأ

 ركب ةلاه هلالا هنم خاص Lue  كلذ لبق نم انيأر ام
le dise celui11 دزو  PA ad Of nie quelقربي  

 هرب 717 AG خا pute كابالا هظه 5 سافو»«ةراهشتلك cu 20006 املو
3 

 MS الفلاب ىضق تيمل اعد <L هللا مح الأ

5 CS) ELEC روق ىلع Le? اوسلا 5 

> & S 20 4 

 لاو افيك* on نم مظعملا راس امل :لاقو لوقنف هب مجرتملا vumu نبأ .مظن ىلا عجر

 كليهلاو Ji مث كلملا ىلا « هرما

 ةحالمأ ىسلا ىفاو الو Lens هنصح نما رسي مل مظعملا تبل

 Mt ىلع تعبتجاف هتلسح  المكم هنار ة ذا رصانعلا نأ

Liesتلقن  ieىلا هناويد  mi,ىلع ةرهاقلاب تلاقو هحر هلوق مجعملا فورح ىلع  

 كلذ فاك ولم عاطل

 بصغلا die Qi Ut GA لنهج بح EM Le ول أ oui هب ل
Ab lun milابا فزاهسواو  we No ue 5 un)برأ.  

ati} كانخ نسم ه رهدلا ىثوضوو .ةليق ىدنع كرهيط" Lui 

a) 5. .ةرهازلا ةرافتك 4) Les man. portent (اذا. ه L. SI. 
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 ةيليبتاب. كلقو لاق“ GR des Le هللا رفغتساو
5 

 gro تايضر امل حبصلاو جتفلاو هللا رصن ءاج ىق

on pr be ob Vol Gall dsvils ittgs 
2 0 

pue La le £a اوربا LE LS Los Li Let L ٠. 

2 2 

 وكصأ مكركس نم تسلمو ةركس نم سانا عيمج وكاصي

 توشلاوزاهشتعتلا» Lexlé مب ىعكلا ممل :هكياشقا هيفا" تغلج ه

 gai rer نع ىنلذعي (ot Le نسم JA حصخيو

 محبطصي pe تاذللا فرعي ١مدقلا نيأف ميصلا ضو 2 ةيليبشاب تلقو
2 - 

202: 3 

 حضو هيف ركافلا ءابضو مهدأ فرطك Mi ىرش ام

 محشو هنم plat les nuit رد asp ىرشلاو
2 

S 

 2 2 هد
 ss هركس ىسم ,Li ىغمدان كف َج ملا حاطب ىف

 cie xs sb ام حك PA دعي مل رمخلا ريدمو

© 

 Dose lens هي, ىنملل focus كاوسملا» لعج

 متتفأ هساك ىناشحكف alé دق ىذلا تتش امك

 Pal ea .ىناو» نا «يعلاقبارواسم

 gris اذا AG ىم فاخ ١ ىذلا شيع عدو شيعلا اذكه

 Du pois VO nil ةءورملا»؟اونيلس

 حالص اهيف مهداسفو ىنملا» GAS هب ناوكتمتي

 ايصأأ xs us نسصسغ هذ Dit ءابملا عنمي لف

 iii ps nl ام لك ىنامالا عوط

 هرغش فسشرأ تسأز ام حابدصلا LU ch ل نأ

 حاضتفا Léna الو Lee ارياط وفهي بلقلاو

 :بصع, فا استكلا 0. انج LE ce LU ن
SE 

a) Les man. portent |, ,Kxgxa. 

 شيبرد تماقو

Les; SLرشعمل  

 cie مهدفع ركحرسسلا

 لوفر م مسح سو سا تسيب

 احب نا ىسلاسبن نأ ام

 LS bis LA ولو ٠
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 حالملا مّدقلاو .ساكلا ه su سلق ىذلا ىنفأ

 ER ١ تملقو

 مهباد ام ةينف عم Dub لا شيعلا Le حابصلا حال اهتاه مق
2 

pus Gill Len Mines piges audi eat Siمارب  

Lau fpaoti Leo Dial Gill LES à LED eus Spاكف  

 حاوتتقا ءاش اذا هلف 2 هناكم .نوفرعي.لب As هتمدخب مهل ن

 A نولمي نأ ام ةحاري pois مادام  ءمهفيضو نوبعتي مه

pus ileمنوع. ييئاسااارامم  leftحلا & نيكد  DR 
 اني مهلاثم ىلعف  حاؤتنا هنم مهشيع JS ناب ام اذا ىّقح ا

 cs) TS دعب ىل اكن RTE افرك ,ci عمادملا ىل 7

Le: aمهضرأ وكف نم تسقم# : نأ  Chiرياط ىبلق كانهف  

ee wi ce pe 

cf in alé JUمليلطعلا  de Qt Cia LS4,5 دؤلسا  aieضاييب  

pois |اليل ناك ىلاح ّلظ يلح نود  sal6 ابص  
 مانج als وفي Lie ,. قكلوا#نهدير | هبل, Les وبطن

 حايرلا ىرم اذا هدسحكتو Ab ىمهم ريطلا لسكت

 حاشو هل «ىهفراث ىمهمو duXlu le اهنم ظاحلالا هل

QU مجانا /وظانملا ثيح Loi ee نيا وصف di à per Jai ui, 

cles = واعلم هيلا وعدت Cr رظاونلل Le. للك ىىف 

 اسمنت الو رايت هيفبام . :.افئاخ حبسا ا مل

 دقو ةيليبشا رهن ىلع ةيناطلسلاب Lies عضومب ىل ناوخا عم ترضح دقو تلقو لاق

 Do xl سمشلا تنلام

 احابص حابصلا ,wi ىلا برشأو 2 احادفألا لصاوف ليصالا قر

 احانج مييلخلا مقص ىلع تقلا دقو ةرياط فشالا سمشل رظنأو

 Lost dons ىنتملا فقطنتساو . .اهبورغ ؛لبق..فنفالا وفقصب,رفطاف

a) G. L. .مهقيصو b) 6. آم. حارب حابب 

Tom. I. 84 

6) G. L, Las. d) 5 نكمل e) S, KA: لو S, Jjlanit. 5 
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 احاسمأ Lellez مالظلا وسكي ١ نأ لبق ةقيدحلا ىف كتوفج عَ

 ةيسرجد تلقو

 0 :Css لدا نعل xale نقفراف افج ىم اب احامج x) vols تح

 حابرلا ام اذا وزني ه٠ احارتسأل تام هنا ول can ÀS توملا دباكي

 دبع (Lie Lahaie نصمح عوبر نع اهلاأسي احايرلا فشعي هناك

 Luis افوكن هروح امدك مامكال ne دق مك

 رهغب ةخضفلا جرم ىلا ىلثارسالا لهس نب ميعاربا فحسا ىبأ عم © 84 < لاق *

 ىف انكراشتف ةيليسأ

 حارسلا ,ét si, Rs ىحاللا مالك ىلا ليمي ىريغ

Les yحاترملا براشلا كفطع ليمتو 59; روس ىصغلاو  

 boy Gad mt La لك نوف ةكيا عجاس َبلقلا راطتسا دقو

JA?رعشلا  

&( 

 و قرح رجاعلل se CG هل ابكع هحانج هنع ناب كق

 جارفأ ىف db ىف ,als ة pile ىف lé ىقو: ضايولا ىيب ه

 جاورالا كسب sas Ses .. يق رهغلاو MS D 48 ىصغلا

Lie,هنانج قوف ماسنألا   cé Aleامر ومس قوش  

 ET ارت af, LUI Jui هيلع culs نأ: :ورغ ال
 جايب a ae M5 sale wdla هعافدا هجوم َعباتت !ذاف

ON 

 ءارضخلا .ةريزجلا ىلا اقوشنم ةقلامب تلقو لاق

 جاطبلا كلت روذ ls Las ىحاونلا كلت وكذ ىم اميسن اي

 لظكترو رع 6 ىف es اير مامغلا اهَتقَسُأ

efهتفجا  Legs ai oiتكررت  mA1 روف  ÿالر  

Lien leon vastesركس نع تسل  Leتيبقس  Las 
 له

 حارختفاو ةبروغو és) مكن سم SN RE ه

 ls ça dt Oui Gus LE eus mail مواويل

a) L. ره امي»هذ JE. 4) LS. pile. c) S. رح d) Les man. portent L als. 
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 ىحاوللا لوقل املظ اوخاصاو

 مارجب انكشم بلقلا كرت

 حافك ىف هالطهس نم ىنوفجو ,

 حاسم كمالظ وكام بيرق نع

 ماجن ودب ماهتسملل هيف

ci gré) PE sb 

al Ab كين اب Lilas ع e 

 ىنوستو Des ريسأ ىنوكرت
(salutلسيولل  bles Lie 

 قوشل ىب اوضرع مكث اوضرعأ
quiه ىَصُعُأ تسل ليللا  pie) 

 Like موجانلا رهظي ادب دق

+ 

 Jus prie nu اليس و

 ادولخ à لموت ال ليللا اهيأ

Li joقارشلا موي  SXنيم  

 Seb كنول a نوللا كلاح

 حالملا دودسكلا نول الا هيض امف حابصلا ادب ام اذاو

 جاسبسطصآلل ىمادنلا وعدت

 ىحالص AS ىف تت ل3

 حأر Do 525 عمرو

LSىحالف نم موقلا سي  

Laتء.ضوهت  Te ,>« 

 ءارضخلا ةريزكلاب تلقو

 حابسلا ةيار تعفر ىف |

 mi حوسبدعلل اوردايبف

Deنع اوايبت  ciردح  

 كل مور عوف ان تننأو

CAMES ©جيصن ىلا ىغصأ  

 روصنملا بوقعي لت ىم هنأ ىعدي ةتاذز نم PTE NX ةينهأو Ras ST كلم ei تلقو لاق

Jus Se Lu (of, ce 

 حابصلا وهو مدعي ال فيكو

 معن  E Cuماستتولا بيدج

  misesحايبسنا سفح ءاسللا

 تافكا لة ط كل وزي لوا يعلو

 حاسفصلا تافعرملاب هتافجا

a) Voyez sur la signification de ce verbe, Hariri, p. 69; 5 ىخغصأ 

men 4( Shi. 0) S. «حاوخلا 

 جارت SAS سيل نم ىب ص

 دل ىبحب , عمدلا حوض * نيم

 side) كم gai) pue ىبط

 ىلا ىهش دخلا دروس

 agile CCR sit ه

 يسم نسم (ETES هفدرسأ

 تدابرع مشاقير نسم ناوتن

8) Se kmaie c) Se 

_ 84* 



a) S. ajoute: 

 فكي فيح».

2 

 a AA te ميسا انا

Less clesحارق ابذع راص  

 حاطبلا وضخ

 حاونلا اهنم ريغت تحرب ام

 حاجنلا اهيذ لح صراب تلح

١ ueقارس  

 حاؤتتنأو ةدرمغ نم اهيقحو

Es 

bc ds FO LASكا  

- 2 

te je حيف La 

Fu 

 ارتقأ رهغب SSL ÿ) لامالا

 | ريغ ىم

(ml Gainsهب  Lans 

 امكلا ىلخف pl ىأر رمأل

Lesىهو © ناعم  Les ue 

 ىلع ى :ركاذ

9 ee 3 
 السلا RAD رهشب ن

ce 6 

 م
 ايلا sais اسم

 ام ةومح Lol نباو

 Di !بوسبنيه ريغ, مهسنوي
 ناك (ja لواح

 حابتتسا اذ

Enحأ ارصلا  

jet An je)حالف ا  

 حادقلا برضك .كلملا

Leحاضتفا ناكف فحلاب ه توح  

 ايتجاب مكرثات , مكاجاع

 رهص ل5

TC 

e) 5. lie. d) Ces mots sont probablement altérés. 

Le للثم تفاخ Last Les 

 هرسيبدستو ىيكي ىدت الول

  eeاملح تلحس دادس

  (Srاهلح نسم نمأ لقو

  Leهيمأت, لبق ىم اوتتش

La loلس لوو وك ب عاق  

ADىذلا وهف حدا  

 5 As برغلاو قوشلاب

 هل ت.كضأو كسلا هك عاش

 يكلم عل هللا يسبو

 هريغ ىلع

 اب ماسق امم Dis Est مكو

 Sole ىدنلل ة LR فك *

 انج JS Les بو.ةعبذ اوسأوق

ÿ Crus قوف ىم اكيصأ لق fo 

ieىذلا ىعدلا ىعادلا نع  

 ادلاو همريص نم نامكا

 5.5 عدلي مل دعست احب

 MSA هلو هان الب اومأر

Rats, (feمكلعت  

 حتست اما ho ىلئاق اي.

 ,e) G ترج“

 مى
S.ة)  

f) L. 

 © مكلماع



HN àطق  

pote oi math 6, 8T ia Les ieاسم رشلل  

 حار ريغ نسم ناوسشن مكنيب ous بدوم ىفهب ىدهع

pli jm ele ns, 

 حار ضرالا ىلع كولم.م نوسعأ

 Di كأذ mice اولازا مهو
CG 9كا ع -  

 حاحصلا ىشخاي DS ءاخيكص ىم

JS «كلام..صضرالا tomes 

 هنكل كىلملا رعب ادغ

mes (= مرمكإا il Fo 

 ىدولا هنم برقلا "ىف اوسعقوت

 | ىم مهتدوع  bibحاستلاو

 اين هيلع ىنيبلا رياطل

 انش« وغم est اوهوسأتف

milite 5اسي اسخا  ds 

uusilsام لك .ىلع:هلل  

UN ler,هداف قاسم هذه  

١ Linie dus ES ÿةنكم  

 ةتبسب ةجرفلا عضوم شنوينبب تلقو لاق

3 
 حاوللا مغرب eat كل ىنتس

 De الا oui 4 ىنتاق تسلف

poحاطبسلاو ىناوشلا  

 000 مها

2 Le] 

Suit Ke x عم Lilas ىلع بودنأ 

 تنيك كح ل2

 حاولا كسملا .عنمي ال

 Lie wyle لل = ىتاي ىذلا ىفام

 it 265 ms Qi le ئنامالا pb اءايرلزضورلا |لط تبع

 حاولا وذا 6 هررعخاب تت حرت ok) ةتقناع

 ةيليبشاب تلقو
w 2 

 جافصلا sb» ما اهظحلو رد ميظن pl ا.هرغشو

Los,نصغ .ماوق ما  

 ارورس اهب Lol Ré o ىحاوللا ةلفغ ىلع اهنم

 امهد مداسلا 01 Li Dh ىوس لوسر الو

est دقو اهاذيح اي م< حارتتسا ضم ام EX or 
 حانجلا ليسا دق ليللاو

 © مه

 جاستا م عبص جو
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we Le puit الا تلاق 

DGL .ىفك DLIS+ 0 6. .آس هبحص d) Lies +) 6. ses. 

f) Voyez sur l’ikwa (icraf Ewald, de metris carm. ar, p. 108, 113, 134) Freytag, Dar- 

stellung d. arab. Verskunst, p. 238. 
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LS درولاو ىصغلأو ADI نك Lait clés Lg اح عاسو 

Las تلقف PURE ls نفاد تشع اك plat ىف Ris 
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 Cho هيلع ليل نم بكسي

 حاردج Leale ىسجانز خماف

Leحاوتاناب هفيحصت ىنتا لق  

 خسف فيك هتبكحا كقو ىدهعو

 منسي وهف متصرح اذا نكحلو
peئذلا 15  set Les 
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 A عل سبل فشعلا ىذ هب ىدجوو

 cle sel ىلح mu lu نسم ثلخ اسمو تلو 15 flat رذكات اها: تلاق

 سدوتد تلقو لاق

yنيتلاب ابحرم  Leiالد  

 ىكض ىككي بابلجلا قزمم

 اذيح الف rise نآأو

AS كقو est ةريزجلاب dis 

  aieحسني فيك ىدعلا لاوقأب

 هحصن عمسلا لخدي ال مكمالك

 هنسكل) GAS كق ملل رحب ىعفو

nimes هاوه ىف ىنومصاخ Ni 

 نغتشاح“ ليك Ge Muse JO را ه

Lesهلامج ىف هل لع شك  

culs,ةيردنكسالاب  di,محلا ىلع رّدعت  dieىئلوصو  Letهمك ةنس  

 ه كعبسي هارأ LA Cr اذ مك

 Jui ام 2.513 tsar عضو

 , لكهجاي ذأ هريسم هيف لكل نم

 كعري ةرعذأ ماصمصلا اهب ىقلي

 Sbi ال اهطارص. بعص ترج ذا

 ككنالا نامزلا . اهنع ”ىفقاع كف

 Aie ىنادت ذأ انا اهو اقبس

 نا وسمو Alu ديغتا امم

yالا نانشملا © رذعشت  KA 

a) S, deux 6) S. PORT e) S. .رذعب 
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 تدعم ناسمز و راوملا برق
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 ةبرغ ىذ ميول ,La و

 RAS براغملا ىصقأ ىم راس ل5

 6-5-5 راسفق نسم راكب مكلف

Loos Lies Less oىفتيل  

 مةنغلب Dial سيريا اب

 bel نود كوط# را ةعماعأ

Lىلذاع  Lusقف لق دباكأ  

 ىتتلذعف au Le فيلق مل
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 بت 001

Ai مارغلا اذه ىف us Le 

 ARE مانالا ريخ ةدءب اقفا
« 

 درقملا عيمجلا gi هقلخ نسم

 دعسي ىمعتي :ىم uen تداوي

Jah يهسلا لح انهتود نم eo 

 RSS 3 :ئرقلا هكاذ Leo نم

Lakeديشي ىبالقف امد  

 Dies eh هللا قامولا ولع

ESكباب نود  Dis PSE 

NS lui le asus Le 
 دّدرت لازش ال ىركذ قدلف

Cal,دعبأ ملاعملا نتكلم ىسع  

Root td ae 
En plis. seniors) 

 نروملا ىمكيو هب ءامظلا ىضقي

ue A © niيا  
 Desk وسم بسكال لو هب ىتقت

enr ils, dsناني  

asieنرسأ لفح لك. ىف,  
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 دكلخا نانكللا ىف ىحدم باوتف

demie ssl وجوذ FA S ىو 

feهوند مورأ 6 نم ملعت تنك ول  

deb, àليحل والا ووتيط  Brabus 

 ةريخ هارب نسم هيلع ةاباسنم

 as متل (cils voi اي

À usageىانم يعل  klsw 

 اهواقش تناو ,fu تكش .ىنيع اد

 نع تبغ ىمهم هللا قلخ ريخ اي

 som كري بلقلا رايتخاب ام

Lةنج  AUدق ىتلا  Lie 

pueمراوسسفو لسيد ٌلصاوتلا  
  Àنلف  cerغواب  Laمكهتلما _

8 À d Lt ىغم CE 

 هالول  Laتييقب  Gilةعاس

 نم هيلي ركذ  Ltبتاحس

 ىذلا pes 537 مذ ىدذلا اذ مه

aile lo ét نقسم فبل Lu lo 

 ىجاترا نكلو المع ىجاترا اسم *
Le RER EE ge Lu 

 ةظخل هنع ce ال هركذ ىع

Liesالشاز  Lsىو احدا  

 ىدهلا JS pl AU dou Ÿ ول اد.
ae 3 د ٠ه ١ (2 = د £ 

D; Jess) رفكلا er de EE À SAR نينموملل Gus, اي 

RAS DSi م لا AN si Nr vE اعطاس اكيبص قيعلطأ 

as Eh on ne ae Deal سوست ل 
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a) S.la. 6) .اهي oc) .5.دلكم 2( 5 Lan. e) Ce distique manque dans le man, 

f) Lisez NA, 



 بعت ١

& 

& 

Jugé اهنعطب 

 ا —

 Lodel äelu اهنيك

 دضعي ىسم نكي ملو هلالا الأ

 دصرتي نم ه با.خو تارجعملا ل

Lasدلسحلاو , ىّدعلا كب ظاغي  

 Agé ةباحصلاو كسمخ نيب ام

 دشريو LS ٠ لبس ىلأ ىدهي

 دعسي كلوقل ىكضا نم فقيدصلا

 08 ذا هب ىدهي ىذلا ملحلا

 Dons هاكن ىم ىسماو هيف

io es, les?حينا لاحم هلا  

 Dei ةلاوغلا ءوض ىف يرسلاو

FX ىيداعالا برح نم تيفقلو Po 

 كضاسع مهيلاع nt ال قاسيا

 5 نم وه ىذلا راغلاب كامكف

 هفطاب عارذلا مس نم كاقوو
 تحل

gصامل 3  Ge gs,كيلا  Ali,ىبهنأ  
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 رزجاعمو ميظعلا SEUL كابحو

 ضراعم ريع of تعزو
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pd foهباطخ لصف لاح خباب  
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MS كصخش ىيع ام ls ES 

 دمحم ماسحلاف ةيادهلا مح

 xs معو اسهل راخفلا معذ

 Rues ai هارخال انيعر

 Dés ئراذتعاو اضعب تركذف
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 كموسلا مالسلاو ةيكتلا ىتم

 نيعطإ مكو معن
 ثوريلا كقير لب

 Da jtm نحمل

a) Lisez .فاخ 

qu’il faut lire «كوعي 

 ايمكالا ركست مل

 ىنفقأ هيف تلز ام

 تقس سورعلا ىذل

ë) Voyez sour. 19, vs. 235. oc) L. «ةاكنلا 

 ه) 5. ديدن. مكنت. . ©. Lرز
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 نو تلا pit ام
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 ةيايبشاي تناقو لاق

 اذؤيهغلا عضم لع

 اني CM د ا

 ges كك مب 0
Lsانامز ىود ىله  

d) L. .بدعي Je suppose 
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 حجار كرما لاز ال الحم مه  العاو اسفن مانالا زعا اي

 جلاص موق اوهبشاف مهيف كف يس ىعر نيذلا كوادعا ىيا

 0 كيواني نمب امغر مكن اح ىريل مهلاح ui ىسفأ

 pal كنم رياط لاز الو رسفهدلا ىدم views ةّرع ىف تمد

 لئاضفلا وذ ىلعالا سيئثرلا ail هصخالم ام برغملا ىف هقح ىف لاق روكذملا née نباو

 نب نيسحلا نب ديعس ىيسحلا ىبا ىب نيسحلا نب use هللا دبع وبا ةمكلا
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LS 29eهتاميم ىف همدقو ءاهئناسنا ىلع ةلقملا لامغشا ةيقي ذأ كلم هيلع لمتشا بف  

 ركسعب اهيف لوقعاو سنوت ةرصح Te ةنيدم هسفنل ماقاو «اهنانسل ةدعشلا ميدقت

 ME بحاص All لاق امك وهو هرظن ىلا DA وصنملا li ةمهريص «ىيذلا سلدنالا

 قوس Louis هل مدق نم ىلع لون دقو همظن 1e «« مهرخافم ددجحاف « مهرخأ ءاج لق
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Dطلو يك  Sa en bit 
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 كلذب وما وأ هفصي نىيسحلا ىبا هللا دبع وبا سيئرلا لاقف
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 B5gÂe ei Ce ءاسم ردرخ ه«هبشب < ىش ال بحاعم بكاعمو
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Liاردص هب .قيضت ال نأ ىسح  
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 (a ©. آس. نيسكلا. 6( .GS وضم.

 us 6 Lie vdi» La بقكأ

 ةحفص Ma ىف 25 لثمب تتح
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 SAS عداد نم اركب. كنودو
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 Lea ىكبي نأ رمغلا راصق ناف

 ارمخلا ةرمخلا ىلع الا نولخي الف

 LS تفرع الو الصو تغلا الو

ETارشن هكضفتو انول  

 Las Lars نم رخذالا شرف لقف

 ارضخلا ىصغلاو نرزملا اهيداب لسو ;

jiدنع داوجلا  Leىدملا غلبي  

EXاهنورق تابياش اهّذْخو اذ  

 امدوتم اهفاسصوأ ترداسغ ولو
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 ةقرو. لسنو Se اذ ناك ىدو
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  Lisمرش الو اضاشنناو افاهد «

 نالكشتلا ىذ هلو

 وه  KEYنكل

 Lei هب ميقن وأ ارتف تيبلا نع

 اهنال ef LS فحص تلءافت ن

Leiادج | روكذيلا ىظحو € راصتخاب  sdراطاس . 

 انالكشد هنوعدت

 نب (LAS LS; Lei ةيقيرفا#

dusروكذملا ناطاسلا تام املو .صفح ىبأ نب كحاولا  AU calmeفالتخا هنومب  

 مزاح goes رصنتسملا هللا دبع ىبأ ردقلا ريبكلا ريهشلا هنبال ةلودلا ترفنتسأ مت

 روكذيلا نيسحلا ىعاضقلا رابالا ىبا ls ةروصقملا

 540 ىلع ضيقو
 ناب هربخاف هلأسو sels ةلودلل زةكلصم

Lensم  

 ىلا Mt اذا هنأ ىناصواو ىريغ هلاوما سئافذ دمعدوأ si» عضوملا اذهب ملع هل م

 نبأ سيترلا ىلع طخس

 ىف هب عامتجالا بلطي ,Res هيلا Lu سوبكملاك 5 rs هلاوماو

LAS\S ésاراد عنص دادأ عدوأو ضرالا  

 ,ue < ىلع ك ك 3 Ve هناطلسل ةربخذو 0 le La حالسلاو Jai عاوذا ى

 نم كحال رمالا رقتساو ةنس (er نأ هنا مبراقأ ىبب 2 عفت نأ ا ذأ هبر راوج

 تينف Les رئاخذلا هذه ىلع هعلطأف نيبلسملا رومال ملصي هنا ىقيتت نم 4 ىحلو

 ةسايسلاو AAA غوفن !JO خلو كلا هد جلصي ام رمالاب مداقلا AS الف ةنتفلاب لاومالا

 نيسكلا نبأ سيكولا es هبلق وسو ةهنيع Sa اهارف رادلا كلن عقل رداجو ناطلسلا حرفف

 اريزو ءاعجو هلاوحأ à ىلا هداعاو هيجي ىيب لاومالا 2 Je همامأ بنكت ليخلاو <

 (a ل ىون“ 5( الا رخو.
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 ىلع هللا ركشا بجوا نم ا ناطلسلا دولا هيلا nas 1 هوبا ن راك امك هيحل

 EL 2 فلح نم لكو مهرضحاو مهيذ ءادنلاب ve هورس La ne نيبو ىنيب

 ىبال بتكذ هتاديصتم .ضعب ىف روكذملا رصنتسملا ناطلسلا ناكو فرصناو هضبق

 هلوقب مهقازرا فخال دانجالا راضحاب هرماي رركذملا سيئرلا هللا دبع

Je sgوذ ثيل  Juلاوسنلا ءآدبسال اعرسف احر  

 لاجولا sai نع شحولا « كساب انلغش امذ سيمخكلا موي ادغ

 موي نودحوملا هيلع ملس لب ليقو هدانجا ةرم ضرع روكذملا ناطلسلا نأ ىكحو

dueباش مهيفو سنوتب  Aleمسا ميسو  mieهبجاعأو همسا نع ناطلسلا هلأسف نامعنلا  

 Xe ةحفص تملكف هتملك ناطلسلا لاقن انسح دادزاو ههجو رمحاو لجخف هنسح

cab à disملف ةزاجالا  filsناطلسلا لاقن ءىشب  lasهرطش  ASS ٠ 

 ةيسن اممو سينكتلاو ةيروملا ى م ةيف ام عم عشادبلا ىم اذعو < فئاقش اهيبف

 هيلا هدنسب نايح وبا هل

 نرخ us 5 JMS Ga نأ يعم عومدلا ىوس كيلع ىل ام

 نيزح تاغقسا امهم ةقيغمل 2 اهتاو عومدلا ريغ ىدجنم ىم

 use كاضر ىف ىكلو ee هيج اع قا 525 هللا

 ةعيبلا ةكم بحاص هل بتك دنا ىتح لثملا هب برضي دعس روكذملا ناطاسلل ناك

 درسو ريبكلا هخيرات .ىف Due نبا كلذ ركذ امك فوصتملا نيعبس نبا ءاشنأ ىم

 راد ىف لعجو pes put ناك ىذلا سيسنرفلا نأ هدعس نمو بئارغلا نم ىعو اهصن

 نيماسملا دالبل ةهينارصنلا مما نم ءاج سرس امل هسحي uno ىشاوطلاو نامقل ىبا

Leمهنا ليق ىتح ةلثم طق عيمجاي مل  Lieهيلا بتكف فلا فلا  pes dotنم  

 اهنم ىلا ةروهشملا ةديصقلا مورطم ىبأ مظن

(esناسل ىذ نم ٌةلاقم ١ هّتتج اذا سيسنوفلل  ges 

 pare ىسئاوطلاو رصم رصمو 2 اهلاح ىلع Lu out راد JS ut ىلا

 دهيبلا بئاكذ سنوت all) هشويج سيسنرفلا فرصف اهدرسا مل كلذاف ةروهشم ةديصقلاو

a) S. Sum Li, 
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 امل بهات  maiهبي

 ريكذو ركفم كيبشاوسطو

 رصنتسملا id ءابدأ ضعب

 ربق نامقل نأ راد اهيف كل

 لعج نأ كعب هيلا الوسر هدلقو همس ديف رثا alu نم امومسم اغيس هيلا سد ةذا لاقيو

 لجر سيسنرفلا نأ Jeudi لاقو هريغ due als ري مل ام ةسيفنلا رهاوجلا ىم هيلع

 رتكيو فيسلا 5 هناو هرسا كعب نيماسملا OM دواع ام كلذ ال ولو عمطلا ريتك

 ىنم ةيده اذه هل ,Jus, A5 كقنع ىم هعرناف كلذ لعف ,al !ذاف هيلا رظنلا

 هيلا رظنلا دواعو هيلع كلملا رظن عقو Le لك نأ انكولم عم Lai نم ْنأل كيلا

 ouai ىلع ىلوملا ant ام نأل هكسمت نأ le روب دل وكدا راد تبا »غلم كاهل

 Sn لوسرلا عرساو كلذب ٌئنارصنلا Lu هل ae Cie ليلذ هيلا رظنلا دراوكتو مارح
 هللا Léo ىنيحلا ىف تايف رظنلاب مسلا هيف نكمتف فيسلا ىنارصنلا jus هناطلس ىلا

 ميدعلا نبا لاق ديعس نب ىلع ىسحلا Lot راسبخأ ىلا <( « ىيملسملا ىع ىلاعت

 ةرهاقلاب lat فسوي نب est «سابعلا وبأ ىيدلا فيش ىندشنا بلح خيراش =

 نسحلا Qt بانك )4 jade CDS سيعش pu ous co lement ىف

 برغملا هامسو برغملا ىساحم ىف هعمج ىذلا

 De نبأ برغمب اجاهتناو
 كييقتلا ةمايق تسماسةاف

 Le ىرشلا ىهدزأو Dal دعس

 ىلجات برغلا م هسمدني نسعلاط 2

 الطقم (pou pute عقشيالول

 تنغت Lust ىلع ads نا

 كس تسبب sl, M الو <

 كيزم ىم Mme ىف اذ ىلع ايه

 هيف هسفنل ىشافينلا سابعلا mi ىندشناو

 امك ىحذلا عوفلاو لصالا بيط اب
52-7 

 ركاشلا بيببطأ نم 55 ىنج وكعب

 ركسلا ىف رهنلا لوح Of ىلع وقهي

 Hi نسم ىهبأ ىرصب ىلا ودبي

 روسلا عم Lis ski سنك ول

 اذا ميسنلا لثم هقثالخ ىو

 151 .نييييشلا وهلال ا alé des وني

 رصبلاو عمسلا نيب نيسوق باق ىذ xélles اعومكام برغلا ىل تيدعأ 6

 هن هس بج مس ب م موجويسسمسممب

a) S, .نسحلا 
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 EDEN | © de وكب نم هيف Hé ليكي

 رخالا رصعالاو هذه he ىف

 ىرمع نم رحضصلا le) تددر قف

 رشب ىف فلخلا عمج هللا رجعي ام

 Rue لضفلا ديدج رمع دكيفم

 mt تدعاش A5 نآلا :ىنئاك '

 ىورمع ىم ردصلا Us? AA مل ii نأ

Er Eرشب هب ىرجي ام لضنفأ  

CU تانعماج ىنساكم Lei 

 لبالسبو  CG 5برط اهل نوصغلا

  Leبهذ نم دثالق اهتيلحو

 هد

Per ts? مثدعب وه toy? (arm 

 ىونلا ىديا Li تغلب ةيشعو

 ه لودج ىم* هنيب ام 200

 اهسبل سئارعلا Juif لخنلاو

 هلوق بلح ىف هللا هحرا همظن نمو

 اياطملا jai مك سيعلا ىداح

let ahموبار هايدقعم  

 ىاديغ لباو لدك ىم om eut, br Luz الخال

GLS ساكب ىنملا ىقسي .هيف 

list nié Rs 

GthilS We ist est 

Gui,اهيلع  goullافرطلاو ركفلاو  

 ٠ افصولا فصاولا منمت ناسبم ىعوتو

 افصقلاو وهللاو ساكلا :عيطاو اهب

 افرص اسهبرشاو انايصع هيكاحا

Legal, Loi, Leulef,كن  

 ءافطعلا اهلأستو اهفارمب ميهت

 ىعومد ضيفي وأ ىعوذض ضفي

a) 8.لواأاحدجو. ١ 2) S Je. 

 حايترأل pb ىنغتو ه

 ترادتسا ثيح ءابهشلا ولعو

 ةامح ىف اضيأ هلوقو

 ارظانم ةامح ىطش نع هللا ىمح

PEويسمح  LR 

 Y فيكذف صاع مهلا اهيف ناك اذا

 اهردش ريعاونلا كلت ىحل aile ه

 اهتاكف اهعمد ىرذتو نتن

 ديلا logs بنكو دمع نبل gs ىف هلوقو

 عمر لطف تحعذو امك عادو

 ه) .8٠ افطع : 5: افطهلا.



= M1 … 

 ىعيمج كنم تقراف 05 it) هضعب Gé Was ىذ ليق نتل

 aie كشني لاكحلا ناسلو رذتعاو اناسحا ىل لسراف لاق

utئفو لوتبلا ىف  lent نم كيبحأ ىنكلإ ١ Mu 

 ودعلا ئم ىيذ ناك ىذلا me Ali ME Die هلوقو

 زارحا دعب نم ىدعلا نم ét انبكرم ىلا رظنا
à2  

 زاب CA تدلفأ رياطتخ sb BET مهنم تلفا

 ةيقيرفأ دودح نم يرخ امل هحر لاقو

GE)اهب انبحص ينطاوم دودح انزواج  buse UE SUN 

 اهايقس el Lie نتنت ىكلو اهردقب ليجل اهانكرت نأ امو

 - اهايقلب اموي هللا يمي نأ ىلا - اهريغل aie ريسلا تحت انرسف

 هحر لاقو ‘4 نس لوالا عيبر ىم نيرشعلاو عباتسلا ىف ةيردنكسالا هلوصو ناكو

 لاقذ slt ىف دحال نوملسي ال مهناو سانلا فالتخا ىف اموي il) عم تذخا

 تعبتأ ضرتعت الو برغملا ىنعا فيلاتلا Ko ىف st كل ملسي pi تبلط ىتم

 رومالا برجات مسن د كش 2 ابي هل لاقف مهجن نم تملس اسيتيناكم ?LS تييعس

obلاقف رامح هدنع ناكو كلذ ةقيقح ىلع كفقوأ اناو كرحت ال ةياغ سانلا ىضر  

 ام رظنا صخش لاق اذا كلذك Lao Lexus ايشام كعبتا اناو رامحلا اذع بكرا هل

 هحرتب هنوكل هدلاو فلخت لش ام رظناو (By ىشمدو بكري boots مدلخلا اذه ءالقا

 صخشلا اذه Bi) رخآ صخش لاقف ىفاخ if شماو انا بكرا لونا هل لاقف اذهل

 هللا ايعاقشا صخش لاقن ىعم بكرا هل JU ىشمي هنبا كرتو بكر ةقفشب هلقا ام

 da Lo لونا هل لاقف ةيافك امهنم دحاو ىف ناكو رامكلا ىلع ابكر فيك رظنا

 اغراف رامكلا اكرت فيك رظنا امهنع هللا ففخ ال صخش لاقن بكار هيلع نيلو

 ضارتعا ىم ماسي (y BE 3 تهلعو مهمالك CR bas اب لاقف xs نايشمي داعجو

 ئذلا دلل ديمحلاو هن Le برغملا ةيطخ Lai ىف لاقو «ناك ةلاح ّْىأ ىلع سانلا

à S. ajoute .بدأ 8) Ce mot manque dans 5 
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 « هداسكدك فاخي ال رخذ وه ذأ «بتخذنا ام لضفاو «بسنتكا ام ail <بدالا لعج

Le,الا  msرد هللو «هداترم رتك ناو هصاقتنا  MUلاق تيح  

 ,SLI 6 هفالخا هل ىقبتو Qi mi) « بسكلا عيمج تيار

sm) PL Got Les ee بسحتي هب اردق هباداب ١ 

PRET Er ke CSبسني ةفابنللا لها ريع ىلا ل  

 ةبراغملا ضعبل مالكلا ut ىف لاقو

Euئف  jeحرطم ناك ئذلا' ملعلا بلط ئلا  ٌةبه رطاوخلا  

 حدملا كل su ابيك diests الهاج مظنلاب ناك 5 ىم تريصو

 راكفالاو راصبالاو عامسالا ىف تبعت سلق ةحار باتك !ذهف des ةبطخلا ىف Last لاقو

 ةرغ ىلا هاهتنمو ها" Riu نم هيف أدب دقو لصقلا مجنا اذا 1 TE احمر

JE si cuنم واو  ME UNE 0 Luc ft toi Eat Et 

 نب فسوي نت ىلع ةعاط تحت dun ىنب ةعلق بحاص كاذذأ 9, كبعس نبأ

 هان, القس ىف ,mes ها" ةنس اهب كيتسا نأ ىلا ربربلا كلم ىنيماسملا ريمأ ىيفشات

 بهسملا باتك هل ,Labo ىراجحلا نب ميماربا نب هللا نبع dus وبا سلدنالا ظناح

 خيراتلا ىلا سلدنالا متف نم هيف font, Jui ةنس وحسن ىف برغملا Le ىف

 هفلغا ام هيلا فيصي نأ كلملا ىبع رطاخ ىف راث مث ها". ةنس وهو هيف هادنبا ىذلا

 ديزي "لؤي ملو هادافتسا Le هل Blot, dust رفعج وبا هانبا هتعلاطمب عّلوتو ىراجحلا

 مهملعا ناكو ىدلاو هب dut مث diet ٌلشا هب ىنتعاف ليكم هب du نا ىلا

 Où هب 85 نقفو اموي sit ىننا باتكلا !ذه ىف هداهتجا نم غابو ناشلا اذهب

 نيبوستملا ef دنع نأ صخش هملعاف ءارضخلا ةريزكلا هالو سلدنالا كلم وهو دوه

 AS pale وتحت di اهفاسور Let, Lei ei نم" سيرارك' ةهابن' كليب ىلا

 نك رك ST ue Ge le Lai اهتراعتنا "يف Lt, auf Jul call dus ىنب

 ىدلاو عمس اقلذ الفاج ناكو هسار ىلع ىتاي ةجاح هل تناك نا لاقو ىلونم

 2 ةروصلا هذه ئلع 4j ىشمن Lx اذه نوكي ىمو هل تءاقف هيلا ىعم رس لاقو* كحكض

 مهرابخاو مهراعتشا سيراركلا تنمضت نيذلا ءالضفلل ىشما نكلو هل 7 هال ىنأ لاقن

a) L. .بتكلا 8) ©. x. oc) Les man. portent Les d) Ces mots ne se trouvent 

que dans le man. S. «) Mème remarque. 
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 OÙ لاق ال تلق مهيلا ىشما نأ تفذا عضوم ىف نيعيتكم ءايحا اوناك ول مهاوثا

 lues املف ءعاقللا ىف انفغصنا Le هللاوف لجرلا die ىلا انيشمف نيعلا نع بوني مثالا

 كازجكف كريغ دنع اهدجا مل mail هذه لاقو هركشو هيلا ىدلاو اهفرص ضروغلا اهنم

 ةيالولا نم رثكا ةدثافلا هذهب تررس ىنا ىنب اي ملعت ملا لاقو لصفنا مت اريخ هللا

 فرعت gen ونب اهب ناك ىتلا ةعلقلاو اهحاحن « ناونعو ةداعسلا لوأ هللاو ts نأو

 لاقو اهل نيع وو 0 رهاطسا ةعلقي Jui فرعت تناكو ديعس ىنبي ةعلق اهل لاقوذ مهب

 متف die اهب Ji نميلا ىم ليبق بصي ةعاقب فرعت اهنا هخضيرات ىف ىحالملا

 ديعس نب كلملا due اهبحاصل بهسملا هباتك ىراجحكلا فنص رم امك اهبو سلدنالا

 | ىراجاكلا لوقي كيعس As ىفو

 لاو سابلاو ىدنلا اوترو ميدقلا عم ثيدححلا تفرش AO ىف مهل موق.

 ميهيلا ليللا ىجد ىلكي هد حاسضو للك ىسم 5 نع اميرك اياع

 ىب Dam ىب هللا دبع خضر رساب نب راسمع كلو ىم UMTS ليخد ىم كلاي ناكو

 ىوهقلا cree if ديع د فسوب نأ ريخاو سقم ىف نايح نبأ هكحذ كقو نامتع

 نسب ci كيع ARE نأ ديلا Lis قوشملاب ةخيمأ ès) خلود رخآ سلدنالا بحاص

 فشمد Mie ىم ةيناميلا ىلع اريمأ كاذذا ناكو سئدنالل لخادلا ىناورملا ةيواعب

Laitsراثلا نم ةيمأ ىنب نيبو رامع ىنب نيب امل نمحرلا دبع ةبراحم ىف هيلا نكر  

 ىلع ةعيش نم رامع ناكو (x ةيواعم ركسع ds ىلع نييغصب راسمع لشق بيسي

 ف خطانوغ لامعا بحاص am ند كوكم ركب وبا ىندشنا ىراجحلا لاقو «امهضر

sueقيلي اميف هسفنل ىيمتلملا  mms 

 قود نوني عضد اما لاكش رو نكي يمه st til pull Sat ل بل
 < a : م ا. ه5 0 5 005 0

 نونج هلعف نم كاك دنع لقي Le ps ىمو نويد ?we ىلع ىلو

 Le هلوق همظن “نمو + ا .. . نيكم, مسار هلصأو ماس ةامسلا il عرف ده ع

gaiيلع  et ESنب نيلاعسلا, تسك  col Lite 

 لاجرلا 4 عافطصاو ل ,I قلل ss Ji ءوسل بس

a) 6. .آس Lies (ة 8. bal. (ه ©. L. Lb, S. .مللعأ  d) ©. L. 0. ناغطضاوز La 
 ٍ نافطصأو : 5. ناعطضاو.
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 ه«ساكعنأب مهلاحف لايتحا لكب Le ومسي ءاش نم لك: 25

 ىلاح كنف اديدذ

LS,نبأ ركذ  Darيجف برغملا ىف  ALU! masكيدأ سايعلا ىعبأ ديحكايملا  

 تنك امل ارثَذ ىل ريصت موجنلا نأ ولو هفصا اذ امب لاق ةيقيرفا كلم Laits ىناسغلا

 تيار امذ slt ةرضح ىلا طيحملا ركبلا نم ءالضفلا تربتخا CE كافكو هفصنا

pre)الو  Mailةرشع  mioنم ةيرحذكسالاب ىنتفاو دق هتلاسرد الا رعشا مل هتقراف املو  

 اهنم ةديرف ةدكيصق اهيفو سنون

 Lis sut اذا est ىغصي ٠ كقف ىودش paul ىسحلا Li هيأ

 اهنم تت ادم ىلع ةدادوب عت هللا ءاش نأ :Las رق ىتانسو wa م اضعبد دوس مد

 ترجأ wa Les برغملا باتك ىم ءرجلا ie =<( هطخب دكدجو = « برغملا ىذ

 نأ ىشافيتلا بوقعي Loi ىضاقلا خيشلا نسب كيدحأ (Mall Li AS ىضاقلا خيشلا

 mg AE كاش ىم mine برغملا ىساحم ىسف برغملا وهو اذه ىفنصم ىنع. ىو

 DS هللا Due (ai ىيدلا لامج هيبنلا هامل CEA كلذكو 6 هماع ىلا .ةمانتسأو

ciىنفع هيورب نأ ىومزالا ىسرافلا خلطخ ند ركب ىبا  LS 7 FERدفنصم بنكو  

 اذه خسن نم غاوقلا Sy ىف كيعس نب كلملا دبع نب dust نب ىسوم cos ىلع

 ىلا بلح نم. فيرطلا ىف هبحص مجعلا ut نم ميسو ىف لاقو <ىهتنا رفسلا

OT Axesاقيرظ ناكو تاهذ  Loi | 

cit)ىبصلا ءام دم انفو ىوتسا امل هتدقنا ىوذ نسصغ ىلع  

 218 ع هيف sol ch à نأ ىنولطعت Le ارتوى  Ÿ عمادملا نمو

 هذ Sa دعا اقلام ىوغ مكو mia ظفللا رسحسب هبحاص jo مك

àنأ. ئونكلاو, ةبايصلاب نم,  Violin Lin conدك دب لارض  

 نم تيوح مالسلا راك, .ىونلا هللا رقت ميهنلا هب تيون دق مك

1eنساحملا  LSعومجم ىوح  bentىوست اهو اج ىدذ ىوت ل 16  

 وهو "أ. ماع ناضمر وهش. م ىيرشعلاو (PE اتالقلا مود ىسوم ب نسحلا mi كلوو

 DS ىب Dar نب فاخ ىب كبيعس co? EX ail كبع نب MESA ىب ىسوم نب ىلع

 (a 0. لاكعناي. :Dansle vre Livre ىلاح ليلاحو Les ساكعنا ىف مهلاكف 5( ,GS دلمع.
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 نب دعس نب هللا دبع نب دمحم نب نابتع نب ىسكلا ىب كيعس ىب هللا دبع نىبأ

tes 'رساي نب  Goo,ريهشلا بتاكلا هدلاوب فرع امل برغملا' ىف لاقوا  Qiىسوم نارمع  

 « ء.أحذ ىف cuis ىدلاو x D) BV ام كيعسش نب كلملا due نب DAS نبأ

 م امو ةمج A هذه ىف هل «تبتا La Laos هافك ىكل ««هردق Er فيصحولا نم عتيفوو

 ركب وهو Le فيلاتلا اذهب لغتشا نم JS نوكوا باتكلا fo Lit 5 en هل

 الو au نقلا Cap ال ثيحب هدالب ىف «بادآلاب ءانتعالاو sait هظفحح ىف هراهتناو

 اممو caso نم ةو LA) Dem “ هترتك Ca مداقالا ei Le de مظنلا ى À xls » بانطأ
on د 

 DS وأ باتك ةعلاطم نم ه ىلختي اموي of ملو ةنس 4 شاع هنا ةبئاجع نم تدهاش

 te“ موي ىف هيلع تلخد ,il كلذ مه PRET ال دايعالا مايا نأ ىنح is ام

 JE ميرتست Ÿ موهلا اذه نيف ىديس 7 هل LA بتكلا ىم ميظع du ىف وهو

 بسحا ال هللاو اذه ريغ ىف ةحارلا' ىرتا ادبا Air ال كتطا لاقو بضغملاك )1

 ىضرغ ىلع برغملا باتك مثا Lie ىرمع فعاضي هللا نا تددولو اهغلبم غلبت 4 ةحار

 ناشلا اذه نم هب ll ام ريغ ميعنب AU ال هلثم ترص نأ ىرطاخ ىف كلذ راقاف لاق

ss,نادلبلا ىف لوجتلاب سانلا علوا ناكو ء«هارن ام ىلا فيلاتلا اذه غلب ام كلذ  
 لوقي بتكلل ةعلاطملاو تييقتلاب دعّلوت ىفو عمسي امو ىري ام ةدافتساو ءالضفلا ةدهاشمو هه سوو حب

 pt RSS Gui es Let, 1) if Qt هاما كفك اي

asنصغك ه هيدل وفمي 5 مداني وأ هةافج ابيبح  putes#5(  

ET Lg A set io EEوكس ولو وضرب نيس دب  

 ىركف ىمو ىربص نم بكعتلا ىدبي aie ds ft وقبل 2

 Foi اسطدخالاب قاب ىىريطز Meme le de, hu ent كايف NES هتان

eusرهست  debلو بعت ىف ليللا  ss eds LEم  

GLS fesتحبط ىقلاب قرد  ,+ maنسع لاس ىعمف  Bt 
 | وسلاك برتلا لثم ةراص ام دعب نم 2 هنساحم ىلتقت ىذلا لوقت ٌعمساو

 ريسلاو بتكلا لامج تامملا كعب مهو ةايكالا ىف اوناك ضرالا ىذ لامج

a) L. xx. 0) S. .نطفلا oc) Les manuscrits portent ٠يكلى. d) Lx ce) L. 

Sad 7) (ةءربخلا.. ى L. AU à) ©. L. ju 
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 ىثوتو هنا" مادع ,Luz نم سماخلا ىف dust نب ىسوم نارمع وبا فلوو < ىئهتنا

 كلملا due نب دمحم هوبا كلوو 1. ماع لاوش ىم نماقلا نينثالا موي ةيردنكسالا رغتب

 ناكو ةطانرغب on ماع نابعشب ىفوتو off ماع ةيليبشا لامعأو ةطانرغ لامعا بحاسص

dustكلملا نبع نب  Pieاليلج  duesلاومالا ريتك ةمهلا عيفر ركذلا ىلاع تيصلا  

 ىف مهنم هتناكم ىلع هبنو نيدحوملا خيرات هباتك ىفا ةالصلا Lolo نبا هركذو

 ةفيرشلا ةريسلا مرش ىف ىليهسلا هركذو هيلع ىنتاو سانلا روما ىف ذخالاو ةوطحلا

 كلملا دبع نب دمحم ناو لقر# ىلا معلص هللا لوسر نم هجوملا باتكلا ركذ ثيح

 اهلوا ةحيصقب ىفاضرلا هحدمو ةروهشم ةيضقلاو هب fus امركم شنوفذا دنع هنياع

 ىدنلا ملع ىلع Lol .ىسع اذ ام ١ 1دّقوتم ارطاخو ضيفي انهذ

 اهلوا GA هتديصق هدشنا املو

 ميركتلاو (ناليدتلا ,een + ميظعتلاو 'عيفرتلا كلامك
ls وشما لاحت Joel et Le Qu اهعمسي ال ٠ cils 

 هملعا امو انا كعادخ ىم ىنعد هل لاقف كريغ تقولا ىف اذه فحتسي كلتم نمو

Dar il علاطلا Us? ai تشنأو ىبلق نم 

© - w © 

 759 بكرم ىف طيغلاب es الو انماك ردصلا ىف ناك ام نريظتا د

SALE 9 0 Le Co2 و دع  
 ail ف تيدحاسب م Les سيلف Lits «ءاج نم ردع ىف ASUS الو

 ىلع هتيالو تلصتاو ةطانوغو ةيليبشأو SE شسحارمب Emi الامعأ نيدحوملل ىلأوو

 ىلحلا نم ةراذ ىف نأ دقع هيلع بنكو اهنايعاو اهخويش ىم ناكو ةطانوغ لامعأ

 شوش ميبصلا ةالص ىف بكر اذا.هناو كلملا راد ئف الا نكي ال Le هفانصأو

Li 2لامعا بحاص همع نبا ىلعو هيلع ضيقلاب روصنملا رماف بالكلا  

 ASS نأ ككلملا dus نب JS sale اههغع ىضر pi ه1” Kim Dept ىبأ ةيقيرفأ

Lis sbهفردعف هن نيف  &Aleصقني مثلو  Lai krموغو  KA cl La xjاهم اذهو  

 رخفلا ىم ةهبسحو هردق ةهابنو روكذملا كلملا dus نب este 6 دعس ةوق ىلع لحب

LS bu LÀ?فلوملا  ,> porte en marge:ز ©.  iciun blanc dans tous les man.117 د  a) 

 عت هللا sa هجاختسا ىلع ne Los كل (Les man, portent mt. ec 5. ىب كبعس.
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 ىف EU Dos نمم وهو هل :ئناصرلا, هللا. ىبع nt) اهرعاشوإ سلدنالا Quoi حاد

 شكارم ةرضحب ىفوتو FU ماع كيعس ىب كلملا دبع كسا كلوو هحر رصعلا كلذ

 هتومد عمس ام كنع ةطانرغل راوغلا ررداب Dar ىب كاملا دبع هتلود ربكمو 83e ناكو

 دقو 5 تام لق هدجوف رىبنعلا ىب « ةيناغ ىب su ke ab, Les راثو aies ىلا

 مث برغملا رابخا ىف برغملا .باتك فيلات ىف ببسلا وه 1ذه كلملا due نأ انمكق

 ىبرأ pi كمكم نب ىسوم si (oi ام msi مس كلملا Vus نب (Ass ak هوت

 اذه ىف ةيجيتلاب هاندصق ىذلا ىسوم نب ىلع ىسحلا وبا همامتا ىف لكلا

 ام ىسحلا ىبا dues نبا ADS نمو RAS ةلمج هلاوحا ىم انركذ.ىقو بانكلا

 ميدقلا ىف تناك اهيئابم ناف رصم طاطسف اماو وهو ”مئامكلا باتك بحاص نع هاكح

 نكاسم هلوح رصقلاب فرعي ءانب اهبو مالسالا ءاجو سمش ىنيع Rage ىنابمي ةاصتم

xblhuë D Leff see 0 Saleرا 3 ميلا بوسنملا عماكالا ىكاسملا تتيح  (CESمد < مما 5 : ميو نابت  

 تلوادتو ورمع طاطسف ليقف هيلا ةنيدملا بسنو لثابقلا ىلع لزانملا مسق اهكتف اهل

 بناج لك pe سانلا ليقاف اهترامع تقعاضتو ةنطاسلا ريس اهوكضتافا رصم ةالو اهياع

 بناج ىلا نآلا وه ىذلا نولوط نبا جسم ناك Les عئاطقلاب ةفورعملا لرانملا

 Mt بكارملا اهلحاس ىف ,Ds اهلوط عم لينلا رمي ةليطتسم ةنيدم ىهو ةرهاقلا'

seعاوذاب هيونجو لينلا لامش  So)لوني الو تلاقلا ميلقالا ىف ىهو تاعوتذم اسهبو  

Lexاهبارتو ردانلا ىف الا رطم  créaهنم ردكحتست نوالا جيبق وهو لجرالا  LL) 

 ةقيط بوطلاو بصقلاب اهينابمو ةقيض اهنا الا ةيكض ىاوسا اهلو اهواوه nus ءوسيو

Das Les ixe Siةقبط ىلع  deىف ظرفو «طاطسفلا ةنيدم تفعص ةرهاقلا تينب  

ce Disىليفقعلا فيرس لل اهيف تدشناو نيليم وكن امهنيبو  

Deiاقوش.(طاطسغلا . ىلا  thاهلاوعدألا  Les feu Siرطقلا  

 رهف Last ئم رطق للك ès) اهنانجا ةجاح ىم Lui ىف لغو

Le, ciاطفال او  es. 0 enراجلا ةظتنا دك نقع اهلين«  

a) 5 ajoute xSkL. 8) 6.5 LS 
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 MSU ليصتم وهو اهيقرش مطقملا لبكلاو june ةبصق وه طاطسغفلاو راجا كا: نع لاقو

où 1مسقني ةنسح ةنيدم طاطسفلا لقودح نبا بانك نع لقو €  Matىعهو اهيدل  

 اهلاحم ىف باحر تاذ bc بيطلاو 0 ةخياغ ىلع خسرف وكن اهرادقمو ةريبح

 ةريعيلاو ةفوكلاك 7 بسنت عب ططخو Feu طاطسغلا ىقو ةرضخ مايالا es ىلع

 تاقبط عبس M Ut ن es 3 ةيقن ريغ 0 ذخايس ىهو كلذ à لقا اهنا الآ

LAS!طسو ىف صاعلا نب ورمع  

 اهاني خيندا طاطسفلا

 ىنب (Res ا اهبو نوكسم ريغ مهرود

 جراخ ue نولوط où هانب :فقوملا ىلع رخآلاو طاطسفلا

utليم ىف اليم نولوط نب  Litsبلغالا ونب ىنب امك عئاطقلاب فرعتو هدنج  

 ةنيدم رهاظب عئاطقلا لدب هللا فلخاو اذه انتقو ىف انبرخ دقو ةداقر ' ناوريقلا جراخ

cola LILطاطسفلا ةنياعم ىلا تقوشت ةرهاقلاب تررقتسا املو كيعس نبا لاق  

 بوكو أ Axa رومكلا نم ةليوز باب كنع تيارف ةيرقلا باحصأ A2 اهيلا ىعم راسف

 bu اهنم بكرف كلب ىف Wie ىل ge ال ةميظع ةلمج طاطسفلا ىلا ميسي نم

 دالب نم هتفلخ ام ةداع ىلع ايرج كلذ ىم تفناف رخآ ارامح بكرا نأ ىلا راشاو ,

 5 il باحصاو ءاهقفلا تنيابعو رصم نايعا ىلع بيعم ريغ هنا ىنربخاف برغملا

 رامكلا ىلا ىراكملا راشا ابكار :تيوتسا امدنعو cui اهنوبكري ةرهاظلا ةراشلاو

 RE ةتقركا Le eagle باتا unis ىنيع :نيمعا» Le pui Lait Lie Life  ىب راظف

(ieةّدشو رامكلا بوكرب  skeتعقو ىراكملا ففر ةلقو هدهعا مل .نوناق ىلع  

 تلقف ٍباجعلا كلذ نم ةراثملا ةملظلا كلت 2

 رابغلا ,se رامكلا بوكر Ji dit رصمب تيقل

 راطتسا امهم.فقفرلا فرعي الح ١ ايرلا قوفي ىراكم ىفلخو

ut توحد Gus oi QG os M5 المهم هيفانا 

do Lys svt it Gite, Lies de wi,رابعا  

 تيشفو ىلجر ىلع ىشما ىنكرتت نأ كناسحا هل تلقو هنرجا ىراكملا ىلا تعندن

 ه) 5.راضف. 8( 5. ةورثلا»
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BL, ءادوس خماتم اراوسا calais Bpmall ىب À S 395 طاطسفغلا ىاع كتلبقا املو cake 

 نابمبد رومعم بارخ لكلا ىضغي فاغ نود وفو اهباد ن رم تلخدو ةربخم  Toعضولا

xD ىلع ةقيط ليخفلاو بسقلاو نك Où) بوطلا ئم تبغي لذ ع راوشلا مر قتسم JA 

 فيرظلا فوط ضغيو « فيظنلا سفن ضيقي ام لابز أو دوسألا بارشثا ىم اهباوبأ لوحو “2

 .ترسف  Lifeتيساقف ةقيضلا اهفاوسأ ىف ترس نأ ىلا لاكلا كلت باحصتسال ىياعم

 سانلا ماحدزا نم  SU Lesالا هب ىفت ال ام لامجلا ىلع ىتلا اياورلاو ىوسلا

  ARAPLE xتينياعذ عماجلا كديكسملا ىلا تيهينذاأ نأ ىلل هتاساقمو  CAقاوسالا فيض

mi تلخد مث Ris عماجو ةيليبشا عماج ىف هدض هب تركذ ام هلوح ىتلا 

 الو فرخوم ربغ ءانبلا ميد اريبك اعماج تنياعف  52 Le Misم روحت ىتقلا

 مهمادقأ ةكطواب Lure هولعج لذ sus الاجر ةاعلا ترضباو هيذ طظطسيفتو هناطبد ضعب

EC CELAخلا باد عزم  Dia) lsفيرطلا مهياع  postale22055 خد نوعي  

 نيمشنكم ربغ كلم خذنكمأ اندلع (Us? D ولك Ls سانلاو كلذ ىوس امو كعكلاو تارسكملا

 A لكاي نم لك ىلع نوفوطي ءام bb) نايبص sde, lis مهدنع ةداعلا ئرجل

 داياوز ىذو عماجلا HS ىف ةحورطم مهلكام DER LB, sis مهل ليصحي ام اولعج

 م: مكحاص ىف . نوبعلي . wlaralle ناسطبيعكلاو ناكر لاو فقسلا ىف هكسن مظع LS توبكنعلا

 كلل ةماعلا ءارقف بتح ىم ةفاتخم ةكيبق طوطخب ةرمكلاو مكفلاب ةيوتكم هناطيحو

 ال ام سفنلا طاسبناو لوبقلا , نسحو فقنورلا نم ورجال عماجلا ىلع كلذ عم ن |

si > SASتلماث دقلو هنكدص ىف ىذلا ناتسيلاو هتفرخ - عم ةيايبشأ  Laتدجو  

de lsualtتنسحتساو هثانب كنع هتحاس ىف  Leفلح« نم هترصبا  a3  

 نم اهنا تربخاف مهقازرأ la ىع تلاسو ”نكامأ Be ىف وكذنلاو دقفلاو نارقلا ءرقال

ae Us >امو  gai)كلذ  riبعتلاو هاكلابد هلأ بعدي كلذ ءاسضنقا نأ تربخأ  

 عمسنتنم الو Labs AS ةخيرتلا ريدك الحاس ls Naf لخاس sil كانو نه انلصفتا مد
D 

8 Lx) رويثك كلذ عسم 5#! هلأ ضيبأ روس هيلع « خلا_طننسالا مين سم الو x= Lil 

a) S, فاخر 

Tom. I. 87 
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 رصبا مل ىنا eu Qi لينلا راطقا عيمج ىم لصت Qt قازرالا فانصاو بكارلاب

 نوكل Lino كلانه لينلاو اقح لوقا ىناف. لحاسلا كلذ ىلع هترصبا ام رهن ىلع

 تلامو li تطسوت ىف هتعلق Si) ةيرصملا Lai ناطلس Lu ىنب ىتلا ةريزجلا

 كلذ ىف ةجرغلا رظنم نسح جماشلا ضيبملا اهروس نسكبو طاطسفلا ةهج ىلا

 ةريزجلا ىلا طاطسفلا ىم les نوكي ىذلا رسجلا لقوح نبا ركذ دقو «لحاسلا

 نم رخآ رسج ةريزجالا ربب .فورعملا ئبرغلا ربلا ىلا رخآلا بناجلا نمو ليوط ريغ وهو

 دق نيرسجلا نيذع نال بكارملا ىف perde مهسفناب سانلا زاوج رثكاو هيلا ةريزجلا

 نيب ىذلا رسجلا ىلع ut زوجي الو ناطاسلا ةعلق je ىف .امهلوصحل امرتحا

 ةرايطب pot كلذ ةليل ىف انتبو ناطاسلا عضومل امارتحا ,Lei ةيزكلاو طاطسفلا

 CAS Mail بناج ىلع ةعفترم

Lisراد دق لينلا دادتما ثيحب ١ لزنم ىسحا طاطسفلا نم  Mill 
w (2 2 2 o 

 تعمج كقو  xاةركس بكارملا  Suدرو ىلع فري ىحضا اطق

  grosدر.ذلاسب بعلو انايحا ب رطسبو ىمهتربو هيف 9 وما وفطي

 A SU ىلح وسم ل ءبلع تلميذ sa قدم Lis Les وأسم ةلح

 ,os كبلا #0(; pes) جيصاسق هدم لبق نم رهنلا لقم ناك كقو ه

 كيزي* ىذلا كيلا لبق نوكي aile aile نم ىلحأ هايملا ىف ىذا مل ىنال اذه تلقو

 نيدلا ملع ىندشناو «رمحا Le لينلا بابع ناك !ذاف Got هراطقا ىلع ضيفيو «هب

 طاطسفلا دم ىف ةريزجلا ريزو فينع رمكيا كرتلا رضف

sut راد اهدالوا تبنج <ةدلاو ىم طاطسغفلا ١ fu 

 افص اهيلعأ يزام اذاف اردك Leu | لعيشللب 0

 افَطْلأ مهتار امل الجخ ils ال نوملاف اوفطل
 SSL لها ىم فطلا مهنا ىتح طاطشفلا Mot نم فطلا oi لأ ىف را ملو

 مالكلا ىف call ةفاطللا ةياهن ىف طاطسفلا لما نأ لاكلاو نيليم وحن امهنيبو

eus,ةفلالاو ةجزامملا ةرتكو ةبحصلا ردق ةياعرب ةالابملا ةلقو فلملا نم كلذ  Le 

Jobامأو «هركذ  Leىزاجحلا رحبلاو ىناردنكسالا ركبلا رجاتم نم طاطسفلا ىلع دري  

a) S. .دبر 
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 دالبلا lus ةرهاقلا ىلا رهجي اهنمو ةرهاقلاب ال كلذ ءعيمجم هبو Lio La قوف هناف

 تيني ةرهاقلا نال ىرجعملا اذه ىرجي ام مظعمو نوباصلاو Rudi ئيباطم طاطسفلابو

 ,SAS طاطسفلاب هنم مظعا ةرهاقلاب ىنجلا ىذ عيمج نأ امك كنكلاب صاصتخالل

 طاطسفلا ىف بارضلاو ةيناطلسلا ةعيفرلا ءايشالا نم لمعي ام رياسو غاصيو حسني ام

 دانجالا ىنكسو اهيلا ناطاسلا لاقتنا رابتعاب ةمحر رثكاو رمعاو ,del sol رينثك

Lessةريزجلل اهترواجامل نآلا طاطسفلا ةنيدم ىف ومنلاو ءانتعالا حور خفن كو  

 اهروس ىلع ىنيو ةمدخلا نم برقلل اهيلا لقتنا دق دنجلا نم ريتكو ةيحلاصلا

 ىلع ىنب ام Ouen نبا ىنعي ىزيرقملا لاق «ىهننا رطانلا يهبت وظانم مهنم ةءامج

 ىلح ىف برغملا ىف روكذملا كيعس نبا لاقو «ىهتنا لينلا ةهج نم ةررصم ةفش

 سايقم اهبو ةريكلا رظانم نيبو اهنيب Las طاطسغلا مامأ ةضورلا هصخلم ام برغملا

 اريرس لماكلا كلملا نبا Abel كلملا اهراتخاف رصم لقال Lo تناكو لينلا

 رث مل كمسلا ىلاع ءانبلا مككم نوللا عطاس روسب ةروسم ةعلق اهيذ ىنبو هتنطلسل

 هتجورل LS ةفيلخلا هانب ىذلا جدوبلا ناك. ةريزجلا هذه ىفو هنم ىسحا ىنيع

 ميمت رعش ىف ES هلو sai, Dee ناك Lu lus ىف ماه ىنلا .ةيوحبلا

 ىطايمحلا سوداق ىبأ مقغلا ىبا de اهنم lait ةريرجلا هذه ىف رصم ءارعشلو هريغو زعملا نبا

 لراغملا ىف.لزاغت ىادحأك ٠ كيعب نم ةريزجلا عرس: ىرا

 لزانملا ىف لزانملا تقبتاو Abe ءكروجلا ةرجم ناك

 ai هجو ىف ردبلا حض ىتنيعهدريف طاطسفلاب ىلايللا ضعب تيبا تنكو لاق

 ةعلقلا هذه روس MS Lie رصم ىع لصفنا ملو نوللا ىردلا ةريزجلا هذه روس عم

 نيطالسلا مظعا نم وهو اهيناب ةمه هيلا تعفترا ام ةيناطاسلا رودلا ىم هلخاد ىفو

 Le JA الو allie ىنيع رذ مل هسلجل اناويا ةريرجلا هذه ىف ترصباو ءانبلا ىف

 لعذي ام syst ىروفاكلاو ىسونبالا ماخرلاو بهذلا فئاحص نم mie هيلع فغنا

 ble اهضعب ىف ةليوط ضرأ روسلا هب. طاحا Lo لضفيو af فقوتسيو راكفالا

 هايم اهيف عطقني يورم اهدعبو ناطلسلا اهيلع جرفتي Ai شوحولا فانصأ هيف 0 رطخ

 Le ةريزجلا هذه فرط ىف اريثك تجرفت ,oi لاق. Cris .ىسحا Less رظنتف ليلا

a) “آم. عوج 6) L. gaie ce) G >; L. .صخ 
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 st اذاو تابهذم ةيرغلا نارحال لزذ مل تابقذم like هب نتعطقف طاطسفلا وقالب

a Mas Maiنع اهرب  siىم طاطسفلا  ee keىقبيو ةرهاقلا  Dرسجلا عضوم  

 D ديعس نبال هتركذت ىف ىدفصلا دروأو «ىهتنا بكارملا هيف نوكن

 8,3; جالا هدف ىف

Laëf Dai mie di jt Cut فا ةريؤجلا jou ىلا ظنا 

 ايكاعم Lai لينلا قوق COS هنابنج ىف راونالا كحاضنت

Lisىف هنم ترصبا بناجج ىف اضضغم كرش  douايفذم  

 ge ترو دا كفاك دا ل801 مقوس 580 à Log Shea صفع
 « هرهابلا ةيلاكلا ىهف «هرهاقلا ةنيدم اماو هتروص ام مهضعب نع M برغملا ىف لاقو

 es, RM ايطق اهوذختاو ءاهتانب ىف اوعدباو نوييطافلا Las ىنفت ىتلا

 Dé نم رهقت اهنال ةرهاقلا تيمسو ce طابتغالا دعب هيف دعزو «طاطسفلا ىسنف «ءاهتاجرال

 ىغبني ناكو اهنم مظعأ اهمسا ةنيدبلا هذه دكيعس نبا لاق «ىهتنا اعريماأ ةفلاخم مارو

ee)0 7  
 ةيرصملا رايدلا لوا نم برغملا لوط عيمج مع دق هناطلس ناكو نييديبعلا ءافاخ

 طبحملا ركبلا ىلا

 Sul ربلا ىف pal بوبه use BA لك ىف سمشلا ريسم تراسو

 Hit aile ىلا +ةيراوصنملا ةنيدملا ىف روصنملا* هيبا ile cle كفو Lu ال

 روصق ىلع ةرهاظ ةيناطاسلا ةيهلا ىكل ىدهملا هللا ديبع هذج ةنيدم ةيدهملا نياعو

 a 6 هللو هراثآلا ىسلاب نآلا :ىلا ةقطان ىعو ةرفاقلاب كقاضلا

 ناسينبلا pub مهدعب نم .. اهركذ اودارأ اذا كولملا مم

 plat ميظع ph du ئحضصا silé Ales  اذا" LU نأ

 اناويا اهيف تنياع كقو روصقلا كلت ىف ةدايزلا ىف نويرصملا ءافلخلا هدعب ىم مههتو

 مهلو PE اهيف سلجي ناكو نيادملا+ Gill : ىرسك ناويا ردق ىنب نولوقي

 مهروضق ىغ nest راثآلا ةليلج ةييظع ىنابم ةرهاقلاو طاطسغلا نيب ىذلا ميلكلا ىلع

 نوددجي اوناك مهنا Li ركذ سبجلاو سلكلا ge ةديدع تاقاط اهيلع اناطيح

a) 5. .لضت 8) 5. ajoute ىف e) Ces mots manquent dans 6, L.; 5. porte xigh« au 

lieu de .“ةنيدملا  d) 8. ajoute لاق تيحر 
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 تناكر| ولو نيرصقلا نم La نيجرفتملاو ركسعلل ةعستم ةحاس كانه ?LU ىناطلسلا

 ليلق دمأ كلذ نكلو ةيناطلسلا ةمهلا ةلماك ردقلا ةميظع تناك كلذك اهلك ةرهاقلا

 هيف تمحدزا If نيكاكدلا نيب جرخ ردك رمم ىف رمتو فيض دما ىلا هنم us مت

 تنياع كقلو نويعلا هنم « نخستو رودصلا هب فيضت امم ناك ةلاجرلا عم ليخلا

gs Lessهقيرط ىف ىقل 5 دقو لياج بكوم وهو ءارمالا هيدي نيبو ةلودلا  Se 

 بارقلا ةريتك ةملظم ةقيض ةرهاقلا بورد رثكاو مهتلمج ىف كلها تدكو ةاشملا كلهي

 اهنيب ءوضلاو ءاوهلا كلسم تقيض كف ةعفترم ىيطو ةبصق نم اهيلع ىنابملاو لابزالاو

 Less تبيشم اذا تنك ,il كلذ ىف الاد Lie = برغملا دالب عيمج ىف رأ ملو

Lie؟نيرصقلا نيب ىلا . رخأ ىنح ةييظطع ذشحو ىنكردتو ىردص  proبويع  

 لينلا ىرجكم نع اهدعيل اشطع Les ناسنالا توميو مظعالا لينلا ضرأ ىف اهنا ةرهانقلا

MSاعرايد ليكايو اهرداصي  dif,ةفاسم ىف ىشم اهلين ىف ةجرف ىلا ناسنالا يامحا  

sheاهوجو سقملاب فرعي عضوم ىلا روسلا َج راخ ىتلا ىنايملا نيب اهرفهاظب  cr y 

 ىقافر ىلع ef نيح Les نلق كقو Soudi بارتلا Le ضرالا هرتنت امب اردك

 اهيف دوعلا ىلع ضحلا ىم

ob حارا Les LS Les nou JS Su ol 

  diseدوسأ اروس ىري اهيلع رفاسملا لبقي ام  DASلوجو  Litaهسفن, لضبقنتق  âneهسنا

 ةجرفلل اعرهاوظ ىف عضوم نسحاو  voiضرا اميس ال /ةلابطلا  Oh LEتلاقو

 طرقلا هتنيوب اهالحو افاسك ;Los, us املك اضرأ هللا ىقس

 طظرق ؛!اهيناوجنباب ىلمادوطقب لكلا نينو اهلا انهدوفعالا ءايملاوأ/ Lu تاجات

salé Luisال  Jinنيب فعضي  liesريصي ىتح  LSىفاصرلا .لاق  
 مجانلا ةباوذك lé ىتح >2 هذخات لاكمالا ;el ام

 ه) .S sui ة) ©.آ..لقلو. oc) Lisez ىيخابطلا» (d 5.ناو. ه) آس اريغتمز 5. اريغم
f) Voyez al-Makrizi dans la Chrest, ar. de M. de Sacy, I, p. 70 et suiv. “ 
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 جيلخلا ىبناج ىلع نانكلا رون ىف تلقو

Let et ele pe as LR eut OS Esىدحيب  

 Ses واد جانب ax ls 5 bé ابصملا هيلع اقيس هتأر

usesاهجسنت حاورالا دي. ىف  Lie تدغ ١ Leفلح اهثوف نم  

 CE تنك نأ هتوفص دنع وأ 2 صبطصم ضرالا هجوو Los ملف
 ةداعو موجنلاك Less رظانملاو رديلاك ةرثاد LS ليغلا ةكرب اهرهاظ ىف ىنبكعأو

 مهتردقو مهتمه ردق ىلع blu باحصا يرستو ليللاب اهيف بكري نأ ناطلسلا

 ليق كلذ ىفو muse رظنم كلذب اهل نوكيف

 Ja بادفالاك رظانملا اهب 0 تفنتكا ىتلا ليغلا ةكرب ىلا رظنا

Liteتوسالاو ىهم  Lac clدكا  ML, ion sie 

 تلقف ودغلاب سمشلا اهتلباق 5, اهيلأ ترظنو

 اهعلاطم ىم ارجف ةلازغلا اهلا . ترجف ىتلا Mt كرب ىلا رظنا

fsانونكام كفرط  Lessءاهعيأدب ىف ابحو اجو ميهي  

 بكارملاو طاطسفلا ىم لينلا برقت ةرهاقلا ىم اراعسأ صخراو اقازرا دك ا

es Cuعابيو كانه طحت تاريخلاب  Leكلذ ففتي سهلو اهنم برقلاب اهيذ ليصي  

 نم ةمشحو ,List ةرامع st ىه .ةرهاقلاو ةنيدملا نع دعبي هنال ةرهاقلا لحاس ىف

 اهنال اهيف ءكرمالا ىنكسل ارايد مظعاو تاناخ مخضاو سرادم ٌّلجا اهنال طاطسفلا

 ةرتكاو رسيأ Len اهلك ةنطلسلا رومأف اهنم لبجلا ةعلق برقل ةنطلسلاب ةصوصخملا

 اهل تقولا )دله ,ئف..نا..الا. ءاشنلاو Jai اهب. ct ait ءايشالا رياسو زارطلا اهبو

(ete!ناطلتتلا  Luتيمظع ةنطلسلا ريرس اهريصو طاطسفلا مامأ ىتلا .ةريرجلا ةعلق  

 ماما ناطلسلا .اهيف ie اهقاوسا تمخضو ءرمالا ىم ريتك اهيلا لقتناو طاطسفلا ةرامع

 عابي :ىتلا .دانجالا .ىوس BOUT ىم اهيلا لقنف Rae ةيراسيق ةريزجلل ىذلا رسجلا

Lesامو. عوجلاو ءارفلا  axéةييظع نآلا ىهو .لاق نأ ىلا كلذ  dis elsاهيلا  

 لكلا :فلاخ Ji هيسفتو هتليجب طيحي ال ام لامشلاو .بونكلاو .برغلاو قرشملا نم

a) S.lexeluu. 6) Ce mot manque dans G. et L. c) Ce mot ne se trouve que dans L. 

2) S, LS 
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 الوءاباذعو .اميسز Vo هاكر ابلط  انفاضي,ل Qi ريقفلل هةتسحتسم قهر Ve لج

Ltلاثغيف»«تاضمإا#اذا يهل كفرت  aiكرت.  tieالام  Lunوأ هناش“ ىف نجس  

 تاعامسلا دوجحوو هن كو (SV صخر ةهكاب Erin Las S Suit رهقفلاو رصع وأ برض

 مهيلا نوسضرعتي ال ءارقفلا A Fan دالي ىم اهربغ فالكي كلذ هبشا امو نادر

 كلذ مع Xe رحجيلا نانا عمب مهتافرعمأ مهيلع فقو Bent ةيراغملا Si لوطسالل ضيقلاب

 نأ نيلاح نيب اهيلع مودقلا ىف مهو فرعي D نمو مهنم ركبلا ةاناعم فرعي ىم

 0 de اريقن su ناك ناو ةاعسلا هيلع تقيضو del بلوط Lie ىبرغملا

 ,HAS لاصنالا ةعطقنم ريغ sai off ةرهاقلا ىفو «<لوطسالا تقو نيكي ىفح ىكاسلا

 لوقا اهيف # gi dant نمو OUI ع طرفك Jake تيرصملا Lau 5 ناسا
 اري لأ St مكحاب ٠١ on ىلا وهو: !نيجينلاا ١ Jui نم

Laiدرولا فد  Dsىف ماقو ادعاق  che RARE 

 Je M صاٍخالاو lt اما روملاو نامرلا هكاوفلاو تارمثلا نم اهيف Le رثكاو

 نوميللاو نيمسايلاو يسفنبلاو ,lt نيرسنلاو quille درولا اهينو وكلا كلذكو

 لينلا فايرأ ىف بنعلا نورصعي ام ةرثكلو لاغ MS نيتلاو بنعلا اماو رفصالاو رضخالا

 Dal نوبرشي اهتماعو ءالغلا ةياغ ىف مهدنع مات اذه عمو ليلقلا الا mie ليصي ال

 0 sh à Haas Lo au ca xbisi نأ ىتح خطنحلا be ذختيلا دو

 برغملا دالب نم اهريغ ىف ركذي امم كلذ ريغ الو رهاوعلا م الو pr تاوذ

dèsمظعتو رصمو انو 8 هاقلا نيب ىذلا جيلضلا ىف تمياكذد  ns #5) Losتيار 5 ةرهاقلا ىلي  

 ىف كلذو برشلا هيف عنميف ركسلا ببسب لئنق هيف عقو اهب رو بئاكاعلا كلذ à نم هيف

 برطلاو Ag 5 ظرامعلا 8 "ais رظانم ىو axes ى م هيلع ds te نايحالا ضعب

dl:نيمشتحملا ن ١ ىتح  Dia ÿ isdhجروسللو بكرم ى 5 كب روبعلا ن  

 ds كلذ ىفو «ليللا ىف* رتسلا Of هين يرفغتي ام اريتكو رظنم Ml هيبذاج ى

a) L. «ليللاب 
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 هيلع ىذلا تيملع A مالظلا لدسا اذا الا رصم ييلخ ىف نبكرن ال

 مالك مهنيب ام Qu St ىق بركلل Léo Lab مهلك ملاع نم

 ىجباصتلاىلعارتس MU 0 RU موه: اذا SP mai رست Ÿ (aie اي

 5 Ÿ ailio Les le | تدبكيإ 0 جيرسلاو PL هلضف ندم هيلع

 LE Ses a a del Gun ei mule Lilith Auf 05 ىهو

 ماشالا اهرامثا كانه

 لماحتلا نأ ملع فاصنالا نيعب 5 ,نومو « ئهنذأ نيتك لماكت ais ىزيرقملا لاق ىهننأ

 معاردلاب ةرهاقلاو {Dhs ةلماعمو كيعس نبا لاق ففوملا هللاو هيلا لماكتلا ةبسن ىف

 نلت bd ةلماعملا ىئفو ىرصانلا مهردلا نم ثالث Lure مهرد لك ءادوسلاب ذة ذورعملا

 اهعطقذ سولفلا اميدق Les els ىيقيرفلا نيب ةمصاخمو ءأ ءا شلاو عيبلا ىف ةراسخو

 Lu ال ئدر اهواوهو ثلاثلا ميلفالا ىف Los اهنم ةعوطقم نآلا تيقبف لماكلا كلملا

 ةرذعتم اهيف شياعملاو ريتك اهيف نيعلا ,dues Lost ةلبقلا ةهج نم ىسيرملا به اذا

 دوهيلا اهب شيعتب ام رثكاو ةردك ةليلق سرادملا كماوجو ءالضفلا فانصأ Los ال 5,35

 ,ssl مهطاسوا ىف رانؤلاب نوزاتمي اهب ىراصنلاو AS بطلا ةباتك ىف ىراصنلاو

 a خراطبلا ةرعاقلا لها لكايو ةليلجلا سبالملا نوسبليو لاغبلا نوبكريو رفص مكامعب

 لصأ تاسخابط راوج اهيذو ةيرصملا رايدلا نم Louis Les الأ if ةوالح عنصت الو

 ةمدقتم ةساسكرو ةبيجع,  عئاتص audit ىف نهل نييبطافلا ءاقلضلا روصق نم. نهميلعت

 ةرهاقلا نود طاطسفلاب ةصوصخم ىروصنملا قرولا اهب عنصي Cf عضاوملاو ركسلا يباطمو

 هحر لاقو «دحر vues نبأ رونلا نسحلا ىبا مالك نم عضوملا اذه نم دوصقملا ىهتنا

 اهيذ لخبت بتحسلاو معادن DS فيو  اهيوذب ةايذعم رصمب ميقنت أذ مك

 درغت دالبلا ىف حتاحملا ريط اهب mes مراكم ريبؤلا نبال لاقو

 دقعي داوجلاو رصعي pli mue ىفاوغلابو هودّيق نا

 5 ما LS فر 6 (Due ا كيوم نحل و ps ب نكسب soi Lou Me, ca ءنافاوددلاونرابخا ons) ١ .كذنت

aidساب الو «بئتاجعلا هرابخا نم هريغو برغملا ىف نسحلا وبا  obنم ءىشب .ملذ  

 ىلع وبأ كاذذأ اسهفرشمو غفلامب زانجا امل هنأ sut à م لوقنف « مدقن ام ىوس كلذ

a) Lisez si. Voyez Ibn-Bailar , trad. Sontheimer, 1, p.151 (am). 5) L, .ابرذعم 
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 ie ske il هراد ىلا هيابسأ KG) . نوم Ali» جو Lier نبأ

 هدعب نم اهبذج ىلاوت ضرا ىلع ىنتي ال رطقلا روجاي اذكا

 AS He ارك ,V 16 ىلا La Lips he هللإ

 = هلكامد يملا *Er Lu x G اي ةعاس اهيلع L رع

jsاهيلع  aنم ميتملا ىفشت ١ ىنلا كرهازأ  poleهدجو  

 هدنز نم ىرطاخ شيقأو Si ةعاس كركف تركاذ ام هللاو ه

 نيكل AE ىسوم لاق
wifiفييكءاةفزعم مقالا : ça hetدجملا لسس  

 ,Ms ركشلا ردب لمكا ١ ىذلا رينملا لصضفلاب تادب

sit,ام  géoعلاط ىل ادب آلا 2 ةعاس  Sad 

 وبا ناك املو «همايغلا لطك تسيل «همارك ىف لزأ ملف هلونم ىلا هعم تءفرصناو

 duos دوه نبأ لبق نم اهلامعا ىلع امدقم ءارضخلا ةريركلاب den نب. ىسوم نارمع

 sin ءبدالا لح عم ةقلام ىضاق ركسع نب دمحم هللا دبع ai ىضاقلا ali ىم باتك

er |هايلعب ىبلق نم  Gtمل راصبالا تناك ناو  eusدولا  
Gal uen Land pla cal, Jobus Gui,اهب  jet 

 Né Lis oil Qu tes ا Usa تصقأ نم نك وندي ٌبحلاسو

 ة هتحتافم ىلع SO نأ fade if نم ىعامسا. لاما ام ىنلمح ىذلا code ايي
 مل نأ «لضفلا فقحتإ لاضفالل Mie ءلصالا ملعل عوفلاب اقثاو «هيلا اهلصوم ىف اعفاش

 ىحويو « مالقالا ىسلا اننيب ةهفاشملا نم © ىرجات الف LS Lg عامتجاب ضقت

 SU ارحب CENT كلذ ىف كعلطا ىذلا هلل ىيحلاو دادولا روسب ضعب ىلا انضعب

 ىذلاب ىنثي لكف «اركذ كل مدعن ال كنغ دري نم برقل Lines «رادلا هذه نم

uen eleرشبي كناسحأا ناك املو « لجملا كلذ ىضقي ام كلالخ ىمي فصيو  

 «مكتاغملا هذه Moss دلما لكم cut بياغلا هيلع UE Su «دراولاو رداسصلا هب

 CS SC M صل
 < كقفا ىلا NS هرصبب حمط Les cat, yo هبثاون تناباو « هامش 'نامزلا اذه بوطخ

a) S. «حسذت 5( 8. xs\ilèx '(ه L. .ىركات و 5. ىدكا١. 2 رايدلا 
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 هّجو الو , leدوعي نأ كلضف نم ءاجرلاو «اكقرط وكن الا  A5تقنعاو «هبئاقح « تنثا

se ميلستلاو :يدكتلا Mails اصوصخم € ميهبلا نامزلا ىف 8 è تمد 4e هبتاكر ديمحلا 

als GAL al قلقلا 

 نم

CREىسف ركابتم خيراتلاب ملاع روكذملا ركسع  

um (5%?هذه باكاص)  Re Aمو  PRاك  . 

 بيقرلا cote اكيف ئنلذعي A ىوهاو ردب اي كاوعأ

 اهلح نمو رادلاو راجلاو

li DA =.مكنم  

deبيرق نم اهب ره ىم  

 ىللا ىلوصو doi . ةرهاقلا ىلا ةيردنكسالا رغت نم ضوهنلا تدرا امل ىلع هنبا لاق عجر

 ىلا امايا Lens ىقيبف ةبرغلا ىف اماما اهلعجا ةيصو ىل بتكي نأ ,ch ةيردنكسالا

a) Lisez .تبث 

 ملعو met ام ىلع اليلد اهب ىفكو هذه 9e) هنع اهتبتك نأ

 كتبوا ىف هامحر ابقترم

 كتيغب ىلع ىرجا ىنتكل

(slt a,ولا  al 

HAE (Qi vieil Le 

 RS le cos ble قل

 SES je LS de جارت
 كتنطق ىلا 5 تقر ةعاس ىف

Ds Lexell.Dكتلقغ نم  

Leilsكتظقي ىلا نوع  

 تيسبلع» نوم Gi ىلا

Luةايعص نرش فرفعت"  

 ot ch ةيرغلا ىف هلعجت

Ouaisىف بغري نمل  Kio 

nilكاتبه" ودل "“ئدحد١  
 o ع 4 5 - مم

 2( ,G تذكز 0 5 تمر

 © F مدن ع

SAكنرغ ىف نمحرلا  

Leىونلا عوط ناك ىرايتخا  

 ىنثا ىونلا du ٌلطت الف

 هتئانباب اسنوتغم de نوم

 Las اذخا عيدوتلا رصتخاف

 الو نيع بصت قسرا لعجأو

an Lol.تكحنح ىنلا  

hysthe dt hs hs 

 clw% اهيعو ces منت الف

 EU “ae SMS اسلكو

(ous Quaiخبرغ ىذ لسصأ  

ui, Wasرزرذغل  Vs 

 des Las de سلاجت الو

EL St Jésus, 

Rue ارهظم Li sell pile, fo 

+ 



 تس di ح

 ,Li ىلع سانلا as, LS ىلا تايحتقلا شفا
 ee" ىف ربيخلا كتيببكاي تقفدأو جيقتسم ىعلا تيحي قطنأو

 كتبثو ىف. ةصرفلا كرهد ىم  اببلاط اعمتحكم لزيت الو

Lie, /تنحم) اهترصبأ  Rsكتنكم ىف هللاب اقتاو  

Ge Seb Reهباب نم. اهكقزر  duel, هل ١ Leكتوكب ىف تشع  

 كلتطخ ىلع هسفانز فض: ١ كساح où) دولا ىم نياو

- 

Siné ىف هبتعت ال dues ns ىمف دهجلا ES 

RAS نم رضفلا ىنع تسكت . . .نكتلو تح Le Jo 

RE ne) نيف عفتا عناق و ينفق انيدكن بح ا 

  loام.ةبحو  CARREكتوصت ىف وجون نك خي ك ص | ىلا لصقاف

  pr eu Gil Si Lei. Lans x vise Les; CLRكتدع :.

ins 28 dt, وباسم Lots ترو تحلم (lu داس hide 

ue (5 ps Le QU ges ON, Lis نلازيحالا نعمل 

 كندقن ىف رهظي Lu الك EN اًككم لقعلا مما

pesteكتبحص ىف بغري اخا بحصأو مهطافلاب يال  

 كتطلخ نم ناذخالا ىف, ىسحي امد ىبضقي كنم JS دعب

 كترقع LE pere 5 رسكسفو هكصن رهظم SN ىسم مك

Ton ot siكنب رك ىلع رهدلا عم نوع هد  

EEالص  Less herكترسع نم تسفن 15 عمطاو  

 SAS QU pus ىهلنلا يسغا sin سعي سلا ممن fe م

Jen tbe طلاس الوب eu يي ’ 

 ho .حيف uSlsh, La ه Gi | ةلود هل وما ىين لكشف
© 

SSI > Ls us 

 و + نام ن مم

 كتجهم ىلع روح als هتان ال تعطسأ امهم رشلاو

 8 كك ei LAS Lino عييسفست هلو

 Le مظنلا AS ىف كل نمدق alta ىل حوصنم الو ىلثم هل مصان Qi ١ ىنب اي

a) L, .كنرهش 6) Voyez les séances de Hariri (2éd.) .م 65. ‘o) 8. قوقن 
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 NET نأ cat sé نأ ةيقاعلا ' cu ككل <( نآوا لك ىف كرطاخب هدرطخأ نأ

aiركفلاب قلعاو ظفحلل  Mills ét,لوالا لوق  

CEاذ بيوغلا  ke Loبدالا < نهنمف تالت  

ou 2 <2 

LL١ لسن ها  bots, Lee 

 هللا ءاش نأ كقحلي ال ةعفان ةعماج ,Lou ةيرغلا ىف اهتمولو ةثالثلا هذه تربتعا اذاو

 JEU رد ,ab 2 مرك الو رب كقراغي Ve « مدن اهلامعتسا عم

 ابييدييركاد ET ىف نكي مل نأو القاع ناك نم موقلا عفر نك

fsلح  Loiشاع  Lesهلقعب  Lesىف لقاع  BAبيرغب  

 _ J5 نييح Mit 425 امو

 D نم بيبللاف هرادو ١ هرشاعت_ نم :فلخ ىلع ربصاو

ani,مهلك سانلا  Me Liteاراد اهلك ضرالا  

 ناطوا نا ةولو .«ربصلاو مركلا ملسو ءرهدلا ةميتي وه ىذلا تيبلا ىلا Ua اي عنصأو

 ,DS لييؤن مركأ فلخلا نسح نا باذآلاو GENS متتكسل مكب 56 رايدلا

 كلم ىلع أرط LS ناكو برغتم بيدا ىف مهدحا لاق امك نكقلو لزنم بحرأ

 كاعد اذأو sal» م Las ركذنم الو «هرهدب بيرتسم ريغ كصق هيلأو دلو دعم هّناكف

 ضور ىف بو املس هل فلكتلا لعجاف هاوه عماجيب ét نم ةبحص ىلا كيلق

 نكيتي ىقح ةرسملا لوزن هبلقب لونأو «نسولا لكم هفرطب es «ميسنلا بوبه هقالخا

Li Uaكداعبا كيري هنم كل دوسكل هبناج  nieهل !ذوسح وأ «هتعفنمل  ASUS Les 

 a xgaès BD » SE, ps Des الو € هنيكص لوطب رفغت الف RAS عمو « كتيكاصد

 wi مام LS ببحاف تببحا .!ذا ليق كلذلو «ناسللاو / بلقلا هنم ريغيو « نامزلا

 «ارايعم ae لعجي نم لقاعلا امناو ءاقيدص ودعلاو اودع فقيدصلا بلقني نأ ىكمملا

 بيطلا Qt. des هرطان َبصَن لعجو Salles هجو لك ىقلي ةارملك ناكو

Le Li,سانلا دو  AUSىلع تيؤج  plaماستنأب  

a) 5. .هيناثو. 6( 8.ول ومو eo) L. oh. d) L, -داقتعا .4( Saga .رك ©. بولاقلا 

g) 5. Las «9 à) L. Le. 



2 1 

 عيتساو برح ' نم Aie 8 ىذتحاف لقعب كفقبس كقف مويب كقبس نم ةماعلا لاثمأ ىفو

 su pee ةصالخ Lil لاوقالا نم مهبعتو مهدهج دعب نوضاملا le ام ىلا

ileهوعاتباو مهرامعا لوط سانلا هيف بعت امي رظنلا ناف كلقع ىلع ٌلكتت الو 5  

 RS Va لقعو Bo عل ىم تسيأر نأو . اصيخر كباع عفو ككيربي rés ايلاغ ٠

 لاق دقف بّيطلا مالكلاب عدخضي sut < عضوم لك ىف تيبلا اذهب due نأ كاياو

 pans ام لك سيلو لمجتلا لها ىلع تيبلا !ذه ىم رضا 2سيئل ليق هام مهدحا

 Les كلقعل اقفاوم ناك ناف هبدتت ىنح هعبتت نأ كب cms ءارعشلا لاوقإ نم

 لك الو مسيتي Det لكل سياف ةاونلا ذبن هذيناف الو كدنع كلذ هاوق كلاكل

LASتى ه معي امم دوكلا هلو ملكي  ce) LME paلك هد لماعي امم سفنلا بيطو  

otرد هللو  MU 

 نازيم ىلقعو ىطعي Le ji ىلع  اهطسق ةيربلا ئفوأ ال CO امو

 ري ةلماعمب افكلا الو افكلا /”ةلماعمب نودلا لماعت الف ردنقب الا كسغفن نم ىطعت نأ كايأو

 ةلجاع ةرضاح ةكلصم نع كينتيو عماطملاب ككلمي نميذ Ses 8 exe او ىلعالا

 Le سانلا ةرايز ىم للقاو .لجاعلاب كنم الجل عبو لوالا لوق عيساو ةلجلا ةبياغب

 %55 الو «ءللم me فقحلي ال ثيكب "كلذ .نوكي (وكلو ةليكلاب Miss الو تعطتسأ

 كلذ GE سانلا نم ميرتساو !ادحا ىرأ الو ىتيب رسك ىف ot Let لقت الو اًقج

 muy كالماع كلذ كنم قيدص وأ كل ودع ملع It ةناهملاو JA عاد لسك

 ة رخدت نأ نع del بحاص das نأ كايا ut كيلع رسجو فيدصلا كاردزاف

 هيلع ةناعا QD كيلع ريغتي نأ نكمملا ىفف هاوس ةواأدع ىف هعبطتو نامولل ةربغ

 Les ىأر ىلعاو لاح عسوأ ىف وه ناكو اهتمدخ ةريخذ دكت الف هنع lis وأ

 لكو ةءانص لك ىم بحاشت نا كل Gil ولف ةريغ نع كعاطقنا ىف هتليكب هربد

 ام ,al لاط jus Gil ناو بولتاو“ ئلوأ US JO ne ps نمل ةشاجر

SASضخشلا  STهبارسب اعدضنم هايأ الا ٌلشعا الو هاوس ىلغ ديتعا ال ئرمع  

Mél Visionناك ول لوقو نانبلا ىلع ضعلا ريغ هنم ىل لصحي ال نأ ىلا هباطخ  

a) List. 5) © مهبيباكت : L. mél. ce) 85. .ىم 2( Ce mot ne se trouve que 

dans 5 8) Se ملعيب رز G. .ةذقااعمد 8) G. 5 Ce h) آن 5 AS, 
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 — الهو مس

 ىكيلو ةاناكملا لكعتو دحا لك ىف ms نأ لوقلا اذه Les كلمحي "الو ه ناك ولو*

GE Luام ردقب ربصاو ام رادقمب  ch,هيلع ىفخضت ال  Jiىفو لاوحالا  

 MU ىلا Bi تامالعو تالالد هوجولا

 ,Se vos اهاضرت :ةلبق هنع كهجو لوف هجولا اذه لثم هجو هل نوكي نيف

 Gb ةعورمو ,OU ىف اشن نمو ةمعنو ةيشح بر الآ ABS وأ بحصت ال نأ ىلع

 تاورملاو باسحالا لصاو ىرجنت اهقارعا Lis دايجكلا. ناو ةيفاعلا داهم ىف دعم مافن

 نب كلبلا due سلكم ىف ليق كقو aus اهيف مهيلع تتناك ىتم مهعنانم نوكرني

 ماع ول كلملا he براحم هل ودع وهو كلملا دبع لاقن رمخلا بعصم برشا ناورم

 كقو ىف ابو « ءهعالا هد تدهش ام لضفلاو د ردت ام 7 كسفب ءاملا 2 بعدم

 ns داعي EG CS a كتحرصاا JS "لقول اريغتلا ةفراقم Jo Léo نا كئيلع
 لوالا لاق ام كلذلف هيلا عجار تنا له ىردت ال كناف لعفلاو لوقلا ىف ىنسح ىلعف !ادحا

Lasىصم  duملس ىلع تيكب  Lifeريباسلا تيبلاو  

 اراع تكرتو ةيزرخب ,ee ( موق رادب تللح اذا تنكو

 JUS نأ كيخآأ ju ئف ولا كل ىقبت RME لوق عمج ام ىلع صرخاو

NET OR ES CN EST PEER àالل  
uiلتاقلا  ÀSكعلقيأ هتسرغا ذا كنانذ مآ ىبا الا اهينكت هسرغت ام  doisنبا رخل  

 كاياو «ةوقلا عم نيا فعضلا عم كراكو PT pl رك لوقو نكمتي ئتح ىكسمتي مدآ

 بطخ gi ot نأ CSS :«هاسبنخا ليطت نأ لبق del ةبحص ىلع ur نا

 RE = ue 5 5, moi ور ةيضاطلا jf قايم تكس JEU اوم
 الو .هجوالا تاحفصو ىسلالا تاكلف ئف كقفتو هشاعت نم ىيع نم لمتساو كتكلم

Lui esف  Vi es Lis eutمةققيف  plat Me UT LSنينا  
 ئكيصوأ ,Le AS ىل ةياهن اهلعجت ةياغ هيف تذخا رما لكل ٌلعجاو حرجالا ملأ فرعي

 DANS ملستو راكفالا حرطت نأ هب
w 

nes دهشيعب انيع مق A هب كانا ام رهدلا ىم A, 

a) Ces mots manquent dans 85. (ة Ce mot manque dans ©. et L.  4( 5. xxxs, 
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 ««بوطخلاو بئاصملا ناونع «بوطقلا ةمزالمو «مومغلا فعاضتو «مومهلا بلجت راكفالا فنا

REبناكملا ودعلا تمشي «بحاشلا هب  ceكسفقن الا سواسولاب رضت الو  RS 

 MU رد هللو ئكيلع رهدلا اهب رصنت

 Ph نمف نامزلا عم كيلع ' انوع نازحالل تنك ام اذا

 تدحاش Al « نمولا كيبتع لوطب « ىوعري الو ist بياغلا كيلع دري ال هنا عم

 Mi هارش ال هريك ىلا هرغص ىم « مومغلا هتقشعو « مومهلا هنفلا AS Lang ةطانرغب

 ىف AK هنا هنم ,auf ام بحكعا ىمو «مهلا ردصب بقل ىنح ةاكف نم ايلخ

 موكب ال نأ نم افوخ ءاخرلا ىف ه ككنتايو جرف Los نوكي ناب للعتي الو ةّدشلا

 لواطتملا رصقي ىهانتلا كنعو dis مث di اذا الاوز عقوت كينيو

 ىتقمو ه« اعابض رمي روسخم هرمع اذه Mis ا ناشلا !ذه ىف تاياكحلا ىم علو

Am?ناسؤلا  icميلعلا نم نسل موق  Laةنسكت  fumeكل  ouaisكردق ريغصتل  

 ملدا ىلا نكرتو كملع ىف دعوت 31 ىلع كلذ كلمحي الف هيذ كل joie كدنع

 بعصق هيلعتي نأ مارف EST ىشم هبكعا ىذلا بارغلا لثم نوكتف mauve ىذلا

 un كرطاخ mis الو ىشعملا ليكم ىقيذ هيسنف sue ىلا عجيب نا دار مق هيلع

Joeمنول  Le doe soi Éleslh.هيف سارتسي ناكم الو لضاف الو ميرك ايندلا ىف نقي.  

 تقحتساو نامركلا. 4ميحص نمم * نونوكي ام رثكا ةفصلا هذه ىلع مهارت ىنيذلا ناف

 ' اههوجو نم رومالا بلط نع اوزجعو مهوتقمف لاوسلاب سانلا ىلع اومرباو ناوهلت هتعلط

 مهرومأ ريذعتو مهبابسا عطقب مهسفنال راذعالا ظماشاو سانلا ىف عوقولا ىلا اودحارتساف

 كركف نم نيتيبلا نيذه لوك الو

 نوكت تنك LG oo Gi ؟ذاذف . يلي وعلا وخاف Ée Gui Le داع 7

 wi ليق ,نأ ضفضنأو ١ رتكأ ليق نا عفقراوب à رخالا ّلوق الو

EE neيف اص واع اس ناب  
LES js,رشلاو هب نامزلا لاط ناو ىقبي ريخلا  cutداز نم تييعوا ام  

 لثاقلا هلاق ام سانلا ىف لقتعاو

 امثال Cat ىلع مدعي ال où نمو ai Qt دمحي اريخ CG نمو

a) S. «ىعرب ë) G. RC e) G. آم Ke 5 S, .ردكتبو d) 5. maso Cal 
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 رخآلا لوق هنمصت Lu ظقحنو

 Melle visuls دينو |: همد Qt سانل) Leo نم

ES il 5 La RS LOT 142) 55 aيي عبس  RE 

 ىطقلاو «ميقتسملا Dial ىلع ىشمي رصبلا وذو «ميكحلا بللا ىذل اهبرضي لاتمالاو :

 ا ترجت lu بر ال كييلع ىتفيلخ all, males Cr ليلقلاب عنقي

 يديكم با er كلم ىلا اهب .بتك ةلاسر هلو UT ىف هتقبط ىلع اناونع كيفكتو

 شكارمب اهب عيوب نيح ةفالخلاب هل اًمنهم نيوملا دبع نب بوقعي ىبأ نب Alf كبح

 «هيلعلا sas ىهو دب اًصتخمو هل ابتاك كلذ لبق ناكو ةيليبشاب كاذذا ناكو

Kanaهيسدقلا «ةرهاظلا 5م  deهماقالا راد نحو 6 :مامالا انريطدح  » Daىلع هللا  

 لابقتساب نينموملا ,Lin « اهلامكو اهمايث ةداعسلا ءامس ىف ىمناو 6 اهلالظ مالسالا

 ميدقب Juill « اهيدان ميدخو ءاسهيدايا دبع « اسهدنالخ x مهل ماداو € اهتراما

 علطا < ؛ هرسملا ناسلب ii ka SU ميركو ce ىمعنلا PS ليصوتملا “< مدخلا

 اهلايذا ES pa) SL Ste RM EUR x 75( 5 ةرغلا هذه

 اهل الأ ملصي كي ملو هل الا ghaï كت ملف

 5 is حرب الو' «اديعس does ىلعلا Pr اذه لاز هل كبعس نب MSN نب ىسوم

it 
  iنامول

 e صخاي « ميركلا ىلا مدلسس «« ديزم EX AD ناك نأ ds; AUS ex Les ce‘ !دوعصو ايقرن

 ى 5 2579 229: 68 < Ur د و cb ىذلا هللا dues den ‘als هللا xs «ميظعتلاو سيدقتلاو لالجالا 28 صح

 انديس ىلع ةالصلاو «هلاوحا ةديعسلا ةيالولا هذهب هىلجو «هلامآ GNU هذيب مالسالا

 نيرهاطلا ميكصو هلآ ئلع «ةهلالضو رفكلا هتوبنب هللا ضحد ىذلا «ميركلا sui كبح

Joan criهلاعتا اولتتمأو « ءلاوقأ  ceءاسقأ ىدذلا مولعملا ىديهملا مامالا نع ىضوأأو  

 ماقملل ,Let « هلالصضو هتيغاوط هنع بعهذاو « هلالظ ىفينكلا oi ىلع هب هللا

 هذه تألم كبقو ديعلا RDS «ميسكلا رصفلاو ىلاوتملا كعسلاسد ' ميركلا : ىلاعلا

 اهيقرأ تلو Le 25, هذيف دق ص ةيلعلا Rai ali هذه هيلع تعسوو «دقفأ 8 رسملا ىرشبلا

 لالهلاو «اراد ءايسلا ىلع, ترصتقا نأ ىنم / عنقا الو مكتحاو La طسبا مويلاف

 لك لباقاو ءهلكشب met ليك ,cut im «hi Dual .“ادقع مجنلاو «اراوس ريشبلل

a) L. (ةرهاطلا» ة 5 dim .5. رفح (ه d) Les man. portent us. 6( ©. 58: 

 ىاحو. 4 .L عفق.
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 , دعي امو ءاموخأل لا كمدخا مل ىناف « مهلاون: or ماوقالا مدخ نمو «ءلتمب صخش

 هدايعل ًاينهو « نيملاعلا ,D هلل :ةمحلاف cages لك لكنت lé قودو ,aus‘ ةفالخلا
 تهلع كقلو « ةيعنلا 0( am reste لكس انف € هيحر رظف ذ مهل رظن نيح « نينووملا

oùىلاو «ينالاسر لعجاي تيح ملعأ هللاو راوس ريغب هكرني ناك ام مصعم كلذ  

21 
 رشبلا نم هجو نع رفس Al هتايلو نيعسلا مويلا كلذ Lluo allé » SUD és عوم

 «دارملاب مالسالا ثنا ىنح ءدادسلا ءآرأ تعيتجا ,Al هترغ ابرغو اقوئ .قافالا تءانضأ

 تارسملا تحرب الو ءاريخ ىمحرلا كداز Lio «اهيناب رادلاب Jos «ءاهيراب سوقلا فخاف

 نالاف «للحلا الا نسحلاب فيليب لهو «لقمال الا رونلا ملصي لهو «اريس كيلا ويست

 هظفح ىع برغي ال نم رظنلل مدقو At» ىلع لدعلا ضافاو “ نيربلا هللا دهم

 ءارالأو 56 سفنلا هل ةفيلخ « ناسنا نود < ناكسنا .ءظفحب صضخي الو < ناكم

 bras ال ام كبعلا AL A «ريبخ لثم كتبني الو « هيسايالا ةسارفلاو 4« هيرمعلا

 نم ايندلا sf Le lie ak ملو «زاهنلا tif 1 حابصلا داع il ىرمعلو «ريسفت

 اوخاصاو ءرضاحو داب لك vus, “lit هذه alt value) «راسملاو: ٠ ةكهبلا

Liliمهدايعال سانلا عاطها نيربكم نيللهم اهل هكاوعطعاو « مهداتربل نيبدكملا ةخاصا  » 

 نمو «هظحلو هبلق ىلع رورسلا بلغي نأ فاخ ىنح «هظحب Et دقن دكبعلا اماو

 « مجنلاو لالهلا اهيلع دسحيو «مظنلاو رثنلا اهنع رصقي ةمعن هذهو لتقي ام سغنلا حرف

 هللا 35 «بجاولا ضرتفملا عوضخ ناعضخيو «بتارملا نم هتقحتسا امل ناماسي لب

Lesنويع  dusضاقاو >  Lessال ىتلا هنيعب اهيظفحو « نيعمجا ساسنلا ىلع  

‘euفقوو  leىلع سلدنالا نم مدق املو « مايالاو ىلابللا اهتمهخ  pe pui 

 هلوقب ;Le ابا اهناطلس

JUS 5 (om (57eدقو امجان ملظملا  posملعملا حابصلا  

 مسبث ىو audi روغت تدبو 535 ىفو نمالا نويع تنرو

Josمكمل ىرثأو هب فيعضلا ىوق 2 نم مالعا لقتعاو سنوتل  

 من من نيذلا موقلاو لضفلا»  ىتنلاو ىناعملاو ىلاعملا ثيح
 معنملا كاوجلا ,Los اقبس مهنانع الم تاياغلا ىلا اورجا ه

a) G. «هيرمغلا 0) 5 5 pa ae 6) G, L, «تاجكيبلا 2) G. .اوعطماو 

Tom. I. 89 
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 اوملسو SU pe ىرولا ئطعأ

 مون ثداوحلا نافجاو ىظقي

 محقي نم اهدنع RSS تغرب

 مدهيو ءاشي ام ىنبي رهدلاك

 مجتملا ىيعملا ثيغلاف لاس وأ
 مهنم ةربانملا تأرسبت موق

 PAS ةداعسلاو مدقي رصنلاو

 ةداس ass كلملا مامالا ناس

 اهداتقي fé فم ةراسصالا نأ

 Ris وذ كرايم in هلل

 سعاقتنم الو jh Ÿ ناطقي

CRلاق  aروصهلا  REA 

 هلامأ نيح فحلا Lin ىلعأ

 هتاسزو هتاكم هلالا ىلعأ

 ةيايبشاب هسفنل ةعيبلا خا نيح نموملا due ىنب نومام برغملا كلم بطاخي لاقو

 ميدق صاصتخا if اذهب ديعس ىنبلو شكارمب روكذمبلا ناكو

 it نادوجو.م مزعلاو ميكلا

 سلدنا set ىلع ضاق روسلاو

 دقف بانجلا اذه ىلا باكرلا تح

2- = 

 دعا |دنؤر وسيع هلآ yeal راوولاو

 JM SLI عفنت Les اولض

 ررضلاو سوبلا لازف قارعلا ضرأ oui ذا نوماملا مزع امك مزعأو

 ةلمج ىف ناك ةيليبشا ىلا نيربلا ةكلمم ىلع ىلوتملا ةيسريب مثاقلا لداعلا مدق املو

 | اهنم ةديصق هل عفرو هثاقلل يرخ نم
2 3 2 > w 2 

SEهب  Dركشلاو  pastانك هموي ىلا  Chiعضونو  

 gant تنك ىذلا فاعضا ترصياف ٠ 2 همارم بعص نمحرلا رسي دقت

 اركَذ هل ىرجأ نأ ريغ نم 2 air دك Lente اب اضيأ هلو

Fiام ريخكلا بدا  is aeامكب حب رمعا ملو  

 slim م + ظعاو pl ىف هلو

Euىفرط  Las 

 اذهعلا ىنم تريغ La اهنكلو

 رهز نبا ركب ىباو ASUS نبا ركب وبا ظفاحلا مهنع فذخاو مهكردا ىيذلا ءالضفلا ىمو

 ىعمس ةرافخ ىف 8

 توببغت ىلايللا 0 بجكاع نمو تايبأ نم هلو

Lao assراصح رضحو  UMTSىنم روصنب عم  usنيربلا 2 كلمل بنكو ىنموملا  

 أريخا بتكو نموملا دبع ىنب نومام نع اضيأ بنكو دحاولا ous كيكم ىبا

 ة) 5. .Alu 0( 6. توشن. (a 5. ثيللاو. ك) Les man, portent كلما.
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 € عيمجلا ali محر ةيقيرفأ كلم ىبا Cast ىبا Pol طسوالا برغلاو ةياكي كلم نع

 ةيقيرفا كلم بتاك عم سنا ةليل ترضح هحر لاق dues نبا cms Lai ىلا عجر

 هنانيب مالغ ه اهطق لوانتف 5 LÉ نا ه ةعمشلا تجاتحاف ىناسغلا out سابعلا ىبأ

ess Mrs z il طق ند (ouai نانبلا صخرو تلقف 

 sels 3 Lio mul és Lui .تيبامط لاقف

 مرض نم ىوح Le ىلعي ىداوقر | ىفيدانكسل, الاب كات Les تقف

 demi) Fri نسم خب سيل دب كفيل = دوسعت لاقف

ot,ىف روكحذملا ىناسغلل برغملا ىف  diemالاكترا هلاق امم رمقلا  

Lieنأ امل ردبلا  de 
ce 2 

 هريغ داقعي نكي مل فوسخ

 BE ادسح e اههبش Loti Fu هتيلق ةداغ لجانكس

 LS هللا al فرحالا هذه لماح vin اهرخآ ىف لوقي ةلاسرب روكذملا هبطاخو

 هدجأ ام مدعتل «ىرطسا fau تقاضف ali» هنع رصق ام باعيتساو « ىربخ

mA,ىركفتو ىركذن ثيح كشنا لازا ال ىنأو <ىربصتو ىفوشت ىم » 

Loisبلقلا داوس ىف  penis 

 ىركذ نم كيلخأ ايف ىدوهع ركذاف

 ىريطصمب ىنع ىأن دق م él اي

 RAS ىخا نم ge تيسانت اذا

Sosيس  Leimals oil 

 اهنمو ءاعرابغ فقشي ال Lili كيعس نبأ رابخا ناديم ىف ىرجلا نع نانعلا كسمنلو

 ىكملا سمشلا فيرشلا es لثم ىنزهي ملف ىقرشملا عامسلا ىم اريثك تاعمس هحر هلوق

uit ie 295ىرمعملا رخآ  

in Dسس  

 اقح مويلا ثيدح نع

Lines Ÿ 0ىصضقت دق  

 اقرو 190 Lio كف

 EUR et تالاسرب
 2 هب ني

 Lots ندلا هام هب

a) R. ajoute ىلا 

 هز .S اهيشم.

5( S. ei 

 ةليكت»  Lرز

SREاقفخ راط  

RE BEN 

 ىقشي بابحأالا قراف

 مكارذ ىف ميعنو

 تامعان نوصسغو

 ه) 5. اميعطق.

2) L. ةاقمو 

 SRE عمدلاب h لقم

 Gé ربصلا بيج قش

Siليك  ass 

552500 

 FEU نيم مهسنو
PRE 
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d) L. entre les lignes: .راضلا ةرارح 



 == vel ص

teen [+اقشع ضرالا 520 انسح نضف  ko) Teادع ىب  

 We رهدلا تيضر ام

 لاقف هب: عامتجالا هل ردقي ملف ةيرصملا رايدلا سيئر رومغي نبأ

aeكل ميدي نأ هللا  jaiءاقبلا ثدرا ام كيقبيو  

 ءاقش كنع كعبلاب ىقلاف ك ايقلب ميعنلا وجرأ موي لك

 LUI ىاعف ىقتلن ذا كل ديكتشأ ىنثأ oui ملع

 sel ابنتك كيعصلا ةالو ىلا هقح ىف بنكو ناسحالا ىم هلاح go Les هل ثعيبذ ٍ

 < KRAD A ءيشلا عضو us عمسأ مل اضيأ لاقو « ىهتتا ناسمؤلا ىوكش ى 2

 ىيندملا لوق م

 كقعلا نسحتسي ءانسكلا فنع ىفو ٠ هناكم ىف « Luke ىرعش مبصاو

 OMS فك ىف فيسلا عايضك 2 همول ىف اعياض ىحدم رم

 هيف ركذو ه رفوتسملا ٠ ةلفغو ةركذنتسملا Be باتك uns نبا رونلا فيلات نمو

 ile باتكلا !ذه ىف < 4 ةنس ةيناثلا هتلحر قوشملا ىلا سنوت ىم لكترا هنأ

 SU نع للدول Ji of D se نكي مل à) TT) KES امل هذا هيف ىلا عشادبو

 هيف قاس مق نامالا دعب هولتق Lis رططلا نم هل ىرج إب ass ربخأسف رصافلا

 ىذلا ميدعلا نبا ردبلا DUT كلتب 0 نميف ناكو معامسالا nie Qui Le نمرالا

 هلوق ّلثم رعشلا ىف ةيلاعلا ٠ ةقبطلا ىم* mie ردص

Loiبرقعل  AEىبكات هاملت نكت مل ىلإ  

 ىمتلب Ka sel تع ول : 8 اذع طخ ع لف

 هلو5 Ma هل عقو ىذلا د نبا LES 4 ىبأو

 سكعنم نصغلا هيف SET كرم ءاملأ هيف نصغلاو

 هصن ام امهيلا امو ماشلاو بلح م دالب ىلع رططلا ءاليتسا دعب رصانلا لاوحا ركذ مت

a) S. Lagse t) G.S. .ركذتسملا c) ©. 5 ٠وعقلة d) G. 5. .رذونسملا e) 5. x&bils. 

Ls ليفغلوز S, (لعنلو. م 6. L. :هدالب 
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 وعدا تلعجو هدي تلبق فشمد ناديمب لزن دقو رصانلا كلملا ىلع لخد ىم لاق

 ىل لاقو كلذ ىع برضاف ةميظعلا بتاصملا كلت نم ىرج ام ىلع هتيزعت رهطاو هل

Louلوغنتت  àهلوق ىندشنا مت مويلا  séهذع ىف هدقف كولمم  LUI 

St Qt Le aUisوا قعاط ة الاكل ؛الو اع  Gi il paieىل فح سقو  

Xi)هيما امج فتك نم  niعدي  Donsٌةناب ىنتني  Lesميسنلاك هتمر اميف  

 ىب Je امو ىنعذ ىلذاع اي ه pas 0-7 Me ىوتلأف ارطاخ st ىيرطاخ ىف

 Me CR 1! كا
 لاق ذيع ام ريغ ىلع نا sa) “ss بلحب رم Lil هوكالوه وكن راس هنا مث

se tu ds,ىبحلا  exiléرادلا ىلا ىظاكل  Catاهنع اولحر  

 Lie تععبشا LUS ىرمع اهملاعم ١ ىف تمقو نيع فلأ ىدنع ناك ولو

 ةهج ىف 4 شوي ءاركص ىلا لحر مث نوعمسملا اهب ىنغي !راعشا اهيعن ىف عنصو

 ماقاو ail بصخلاب ةروهشملا oral كلذ ىف كلانه وكالوه دجوف ةينيمرا فيرط

pisتولاج نيع ةعقوب ربخلا لصو نأ' ىسلا هعم  Geرططلا  SLAه وطق رفظملا  

lo056 ةنس رصم " / volئلع مالعالا لحا ىف هولعجو هفنك مظع اوعلخو  mile 

 «راصتخاب Leu كواملا فانكأ ىف

 ال, .ىمحرلا due بيسحكلا بيدالا ىرشملا ىلع سلدتالا نم ىيدذاولا :نمو + عجر

 هنيب ىرج ةفنالا ليدش فلخلا بعص ناكو كيعس نب Et due ىب due نبأ

assهيزاقا  Leبعل  ameيلا  ouestىفول.« ىيزشمللا  uséلوقي  Queهب'  mel 

àةبابص موجنلا ىعري بصل  etمومهلا ىف ريسلا  Mat 

 هبارقلا مكح م SNS ىدادوب ابارتقا هيف تدرف ادعب كدز

Ain ON Listeعش كيت وراشوو  CRD,الفففط . ais 
rat petite A ço Unes ma ee 

 نكمل قا هكساالا بانيالا .ىجضتر' اةلووتلازم

 OS نم مهل بتكو

© 

 هبابيأ بيرغ ىكاترب

a) ©. L. .لو مغني. 6( 8. ظحل oc) G كوالهز S. «نودلع d) Ce mot manque dans S. 

e). Les man, portent (نطق. رع Les man. portent .همه Voyez Abou-’l-fidä, IV, 596 sq. 

3) ©. L. La. Lb, 5. SIÀS,  #) Telle est la lecon du man. 0.ز ©: L. S. La, Lb, x. 
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sui Qisue Len el Sel ls, wxks fiىقالتلا  

 ىقالا Le Lolo wnus !ذأ ىقالي ءاهب cui ىم بسحاو

 ىقايتشأ ىم فيطن Le Jess المع ناك GA تحيل ايف

euhمل رمعلا  DEملو الاصو  essقاوفلاب انيلع  

 ىلع ةلالد ناونعلا نكل «هفشلا هنع ربعت فيكف «هغص Je قوف ىوشلا ناك اذا

 امو «هفغيباخكلا Hole رومالا (ضعد ىف بوني لق بجاسكلاو « ىفيكصلا Le? La ضعب

 «ءايفالا بلقت بلقتي ىافآلا تافاسم عطقي « gb قاوشالا كي ىف < حيو D sois مكنظ

 بوجكايو «ضرعلاو لوطلا is «ضرالا تاحاسم ربك هناك < « ابركلا نول قولعيو

 ةفيلخ 5 ناكنف « عرشلا نع جاجللا Lu هلخدا امب اجراخ « عبسلا ميلاقالا ةيومأ

 ترج ءركسعلاو شبجكلا ماقم ةمكاق ىركفب ةيرغلا مومه نم شيكي ام نكل هردنكسالا

 GAS طسوالا برغلا ةدهاشم ىلا ىسفن تكمطف ىصقالا برغلا نم ةوذعلا رب ىلا

Leaمث « صحي 3 ام ىاشملا نم ةفاسملا ى م امهنيد  chiىلا  saitددلب برد  

 حسم تفطتخاو ces ai نسم so à» نمنو اهنيب ام كلافنف نم ni قرشلا

 «« هودلكلا كلذ ىبلق م was ile «هودلطلا كات ىنبع

 ,wine تانجكاب الا ىقتلت الو اهلتم نيعلا رق مل نيع هلاف

 هفصوب ىفي ال ام 4 حبلا ىف تدباكف «هيرصملا رايدلا ىلا ةقاوتلا سفنلا ىنتعزان مت

 دعب «ىيدج je فانثتسا ىم كل ايف «هيردنكسالا رانم ترصبا نا ىلا ةهفاشملا ال —

PTةايحلا نم  Leرايحلا ةدعاق ةرهاقلا ىلا ثدعص مت «سيكنتلاو «لوهلا نم انيقل  

 امو « ةيزعملا ةرهاقلا تنياعو « هيلزالا ملاعملا نم اهيف امو GA Ralesl ءديرصملا

 ىلواأ نم توح ام ىلع «هيعاولا اهينابم تركنا ىنا ريغ «هيكولملا ممهلا نم اهيف
 تلقو «رادقملا ميظعلا كلمبلا us ءرارجلا ركسعلا ةرضاح اهنوكو «هيلاعلا ممهلا
 «هكيسامت تنياعو لينلا تبكر مث oil» م GAS / كوشو «<رهاوج اهيف فادصا

 ماشلا sole ىلا تلمو «هرايزلاو AS تيضقو «هكيرابت تقذو ie رحب ترجو

 ىلا ةراجتلا كلت تنلآو «رازوالاب ةرايزلا تعب كلانهف «ةهراّمأ ءوسلاب سقنلاو فشمد

 اهنياع نم di لاق امك ىف ذأ «رادقالا هب تبكح ام

a) ©. .آم La, Lb. S.xs .ة) 5. ناكو. ه) 5. ىرعلا 4( 8. ajoute (ىلا. ه Se «ناوهلا 

f)LS PTE g) S. فوفكام h) Voyez sour, 12, vs, 53. 
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Laiهروحلاو نادلولا اهب نيبلاطلل ةاكعم, ةلكف فشمد  

 «نانجلاو راهنالا نم اهجراخ هب %80 امو «نادلولاو روكلا :نم اهلخاد ىمضَت ام هلل

 ىف اسهتلوانم نع رصقتو «؟هحاصفلا ىانعا اهكاردا نع رصاقتت ىمح اهناف ةلامجلابو

hsفاصوالا  jeتدراف «« بدالاو مركلا راد اهنا بسحب نع عمسأ لزأ ملو « هحار  

 SN Lale œil Let ddæs Cm ns ee Les طرقت heu وبلا
 «سلدنالا فنور اهيلع ةنيدم تيفغلاف لصوملا ىلا تلحر pi «ىعدص  ةبياطملاو

 «دادغب ةفالخلا رقم ىلا تلخد مخ «سفنالا اهل ii هةوالط اهينابم ىنفو ةفاطل اهيفو

 تلغلغت مق «دادم رحبلا نأ ولو بتكلا هب ىفي ال ام ةماخضلاو مظعلا نم تتياعف

 ىراضبب ele نأ ىلا chat !دصاق الو ةياغب عنتقم ريغ als ادلب مجعلا دالب ىف

 ,Sol ملعلا بلط ىلع تفكعو «رايسنلا ان ناو ils «مانالا gestes «مالسالا بق

 Hu هذه رع ىم اضيا مهيلا بتكو ent‘ «راهنلا ضايبو ليللا اوس هداهتجا ىف

 « مالسالا" يق ىراضب ةرضحب «هدارالاو لمالا ظحو « هداعسلا les Ji : نبتك

galet,مالسالا ةيقب + تنصحت تنك ناو هتلمج نم «مالكب برغلا ىم ةهلها » ME 

Li valisesكلو  illلبق  ce past ext,رعشب مهبطاخ نال هاعد امب كلذ اوعبتاو  sin 

 m مامكلا oui لبق HAS تلكعت متلقو ةاساطملا ىتح ىلع رمتبتع

 000 مكيدل امهم ىلاح نكي مل اذا

 ناكو ريهشلا dues ces ىلع مَع وهو رططلا اهلخد de ىراضبب روكذملا لتقو

dualروكذملا ىمحرلا  Aّنأ دغلب ايلف ةّيدنجلا ىناع دق ىيحي ىمسي  Liمساقلا  

 لوقيو Rs ىف 2 ىلر هقسي ادبا هللا الا هلا ال لاق ىراخبب لتق نمحرلا دبع

 رش dé 6 ملقا بروف LU bas Of اننا:تعنض امك« اجنلاو#فيرطا تيعبت ىل
 صلخاو بيلصلا دابع ىف ىزانغا تلز ام اناو هحالس بلسو رصتني ال تيحب ةلتق

 نأ مق Jun نب ىلع ىسحلا وبا لاق «ىهتنا ةبقاح ail cms دحا رهقي امن

a) Voyez ce distique d’Arkala al-dimichki dans le voyage d’Ibn-Batouta, I, 192. ë) S. 

og ..آم ىظحي. ه) آس ةعلاطملاو (ه Sade Lisez .ىف g)S كقف 

AS. 4) 5. aboli. à) 6. L .تلصحت j 6: 1. .تبتع Su» 2 6.5. 

bal. om) 6. 8. .مامح n) Lisez af. 
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 هحيذن همدخي :ناك«مالغ :فيرط لوف nee on suis هصوخ est يحي
 ال رومالا عاونأ ىف use فيكا لاؤحالا Qi هزظناف هبا تلفأ .لاملا. نم رون ىلع
 بطاخ ام روكذملا نمحرلا due مساقلا ىبا رعش نمو «ىهننا طاينحا الو ريدقت ىلع

 هجوز عم اًمخاف هيلا ىدعا دقو ىراخبب فارشالا بيقن هب

 تعان MS نع رهدلا وبنت م ايلاع تلز ال فارشالا بشي نان

 وح ايي سدس قاب ىلا كافكا ufr ام عراك لالا Lei قوم
 تشافي“ سيل sets ئدل .لكي ام KG سيئنالا هنم ىنتاف ىئل

 تيخاوفلا coms Like محبيصاو 2 هسنج ةداس نخاف نم اذيح الا

 ةزمح ىبا فسوب نب ANT كبع ىب ىلع نسحلا وبدأ AS if gite خيشلا مهنمتو

 ضعب لاق ركش ?CO ىفصلا بحاصلا طابر ليون lait cils فورعملا ىراصنالا ىبيطرقلا -

 هل دشناو اهذح دّدع ىنعي نينامث تنب اهنال روجعلاب رمخلا تيس امنا aie ةقراشملا

 زوجعلل هبرش ىف هانملو 2 هلعف ىلع انالف انلذع

 ssh ىخاو انا ٌلانأ اهلجا نم ىنوعد لاقف

 فسوب نب كمكم ىب فسوي نب ىلع نب كمكام هللا Jus وبا نقتملا لضاغلا مهنمو

 5 Lait all, 4j Ru an, dot ىف. All dit لالا ىبطاشلا  ئراصنالا
 وضح امل همظن ىمو Ca, af ةنس ىلوالا ىدامج ىف ةرهاقلاب ىفوتو نيدلا ىضرب

 نامز دعب هدقتفيو بايلا هيلع فلغي Li aus هل فظني نا همداخ رمأ دقو هلاجأ

 ,Ras ىف بتك كقو انيم هدجو هيلع لخد LU كلذ لعفف

 دلخيب اهب اهنكاس ناك ام Qt رادلا po ليحرلا ناح

 ٠ ىدتجاي pue دوجلا بايد due هل لقو داوجلا كلملا ىلا عرضأو

 SA es) Gr ىوس انيد الو ادوبعم هللا ريغ ضرسب ملأ

 دحر اضيأ دمظن 5%

 Lies ىلا ىرسي هنم !رارف تياغارف ot) ١ اهلباق نيح ىسفنل لوقا
à 25 -0 “ ©  + 

 4 ىنعالا ىلا راوغلا تدنععأ املاط is هنيهركت ىدلا ضعب es) ىوق

a) 5. (هرظناق. قة L 55. oc) ©. L. .ىذتكري  d) Ces mots sont sans doute altérés. 

Je crois qu'il faut lire: LES Loi راوغلا Xi. 

fa 
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 تح NN كب

 لغتنشاو هريغو رينملا ىبا cs !تدح :١ lt ىف هرضع Plat ا ناّيح وبا mul هدشتا

 بتكو ملاس نبا عيبرلا ىبا ظفاحلا نم عمسو Baie فيناصت هلو ةرهاقلاب هيلع سافلا

 محر ou وبا هذيملت هيلع aile) تادلجم ىف ىشاوح هريغو ىرهوجلا Lise ىلع

 ىبطرقلا ظفاحلا ةريخ نبا lili ىبا طخ نم تلقن هلوق هدثاوف نمو « عيبجلا هللا

 هب تعهجتجاو هنع اذخا ملو à ىنسي هتكردا دقو زوفم نبا ركب ىبا تسرهف ىغ

 ىبال ةراشالاو مزح نبأ باحصا رباكا ضعب :بطاخي Fe نبا مساقلا وبا هل ىندشنا

 اهيراب سوقلا ,bel ىناعتلا RE اهيناعت نل host ىناعت نم اي ٠ 'ىرفاظلا مزح

 دنع ul ,نيّذه ركذ. ىئجابلا كيلولا at :ئضاقلا ms à tunis تيبلا

 لوق ىلع تييعدأ ةيارر ركذ ىف رعشلا اذه لاق امناو لاق ee نبا ركذ انيرجا ام
 EL ET - 5 هع 2 3 هع 5

ailهعاردا نيبتحا دق ادلاخ نا معاص  michىور نم ةياور مكصو هللا ليبس ىف  

Mess agé sisiهدتعا :ىور نم ةياور  illقوف نم نيتنتاب ةانثم  meدتع  

 تابثالا ىم ةعامج ,Lot لق ةياورلا هللفو ةعنتمم ةطاخحالا ةريخ ىبأ لاق < سرفلا وهو

 وبا هذيملت هلقن ام هدتاوف ىمو € ملعا هللاو فورعم ريغ KT وهف نيتّدحملا ءاملعلاو

 be نم هتلقنو ىرقملل Lait لاق me ىوحنلا نايح

 هيفأر :بوثللا عدو. ةعبرالا اسمخ ٌدحد , هيف ىرولا Le Lu ne تش La 1ذأ

 5 mans List JE os ١ نك 5 هز

 mir ريصتلاو ربصلا ةولس Li تقمض ee هللا ىعر ال

né ends Leةفانس  wole Liبلف لغم :  GESلبا,ال  sin 

 هريغل انكشناو لاق

 6 افّنصم بيرغلا راص Qui املف هثاحتلآ لبق نسحلا Qué ناكو
- 

 Lust .ةشحولاج ٠١ vois اسقن ةدحولا Le Lab هريغل كشنلو

 اساف d رية سي يح ىواسي GA اهيلع ام

 US هنم ?Eve M نبدأ باكصأ رخآ واصلا. بحاص نبدأ ىلع SX ىضولا أرقو

 ىرملا ظفاحلا هنع ous) ةعامج © ىريقملا ىبا ىسم رصمب عمسو ىسناولل صيخلتلا

w 2 

OS ٠. 

- 

a) ©. L. im 36 crois devoir lire &) Voyez ce distique p.olM.  e) Les man. 

portent .افنصملا à) 0. 4Sxmi e) Telle est la lecon des man. Je crois qu’il faut lire abat 

Voyez Orientalia IT, p. 186. L 1. 
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NI, تب 

 ىمو «هحر طقف هب فطنا فيك فرعا مسقو هدهاوشو lime فرعا مسق نيمسق ىلع و
 ام بيرغ نم وهو PM ىف نايح وبا هركذ ام روكذملا ىبطاشلا ىضولا كئآوف
 ىراصنالا فسوي نب ىلغ نب este هللا دبع وبا نيدلا ىضر ىوغللا مامالا اندشنا

 aps :ئنارصنلا فكسا كنب. بنيزلا ىبطاشلا

lg Der Late, shoes 

Ce a, aile né زنا 
& 

 مجاسعأو برعأ ىشم ىهفنلا لسهاو

ui > فقلخلا بولق ىف ىوس 

 كلو اذ ناك وأ كلب اذ ناك * نأ

 دحأ ىلا ىكسي eo ددلب ىنكس

 تامملا ىلا افوش ترطل

 ىتايح مهبرق ىفضغب

 = لواحا ال Lis ادع

Leهطقرو ىلع ىف ىنيرتعي  
 ةمهبكت ىراصنلا لاب ام نولوقي

 مهبح بسحال ىنا مهل تلقف

 روكذملا ىضرلا مظن نمو

 ةعد ىلا ىواي Ÿ شيعلا صغنم

ea nr,يم ال  

 قابس, Gil لول اضيأ هلو

 موق راوج ىف ىننال
si sale TEالاكترا كشنأ ىفوت املو هيلع ىنتاو ريسينلا بانك نايح  

 بدالاو ىلعلا خيش ىل ىعن

 بسنلل نمو ةاحنلل ىمو

 بجعلا راكبلا هرويغ ّنأو

Lilas) Ltتعد  

 كفل LAS ىضولا ىل ىعن

iiتاقثلل ىمو تاغّلل  

 هيلا لسرأو رعشأ امهيأ قارولا يارسلاو رازجلا روكذملا نيدلا ىضر ىلا مكاحتو

sulهيلا لسراف قارولا كلذ غلبف برعلا رعش طمن نم لزج رعش اذه لاقف ايش  

 هطخب تيار تلق ,ae ابكنيب مكحا ام لاق رمالا رخآو سلس رعش اذه لاقن ايش

 < هللا هحر برعلا نيواود ىلعو ةغللا ىف ةديفم 0 pes ES ابنتك

 dus كيكم ىبأ نب ديمح ركب وبا دعازلا لضافلا بيدالا وهو دعازلا ديمح مهنمو

a) Je ne sais si ce nisba est correctement écrit. Peut-être faut-il lire 

L. 0. + d) G. LS. usé e) Lisezه)  

 ىفعسأا» + 8( .S مهبكب.

 رووخ.



 اب

 ان

jui 

æ VW = 

 € خقلام ds 55 ىبطوقلا (HE ةللا Us نب GAS نبا كمحا ىب نسحلا عب هللا

 دقو das Qi ةيبال ةرعاقلاب AUS ىندشتا ابيرق روكذنلا ىبطاشلا ىضرلا لاق

 كنس ولع عم ةىدبستت رخات

 ىتادل باشو  ىبارتا باش 5 ةئقرقم بيشلا «أطخا :نا * ىعفان لهو

Sd موقد lim nes) she دجوي ببشلا بطخ ناح si] 

 ئضرلا لاقو «بشت ملو نبش ضايع ىضاقلا هل لاق امل  Letهيبال نيبح ئذدشنا

 بيوغ وهو € صقملاب قرولا ىف بتكي نميف

  mb (is Liمل ربح  dlهربح , RSS:نكل  sui hasاهينيني

AXE هوجو ءىشل sb GA اًقرحأ علدقلاب Res 249, هداج ضوونلا ةمنمن 

os اثالثلا موي نم رهظلا ليبق رصمب fi اذه us is لاق «رطملا «ot 

 جراخ هيلع

 volet ىدي ىذلا CEE dus ركب ىبا دماولا لضافلا ut mn مطقملا

 «ىهتنا 44 ةنس هحلومو 408 ةنس لوالا عيبر نم نيرشغلاو ثلاثلا ىف هيلجر ءاذح

 نم ىقفاغلا هللا دبع نب gmail نب هللا دبع نب مزح نب ىسيع نب عسيلا مهنمو

 ءارمالا ضعبل بتك Gas ابا ىنكي ةقلام مت ةيرملا ىكسو نايج ىم هلصاو ةيسنلب لأ

 ناطلسلل ه هعبج برغبلا نساحم رابخا ىف برعملا هامس فيلات هلو سلدنالا ىقرشب

JAموي نم رصعلا ةالص كعب ةدشار عماجب  dut LSحفسي ىفذو ر  

Ru سلدنالا نم اهيلا ليحر نأ دعب ةيرصملا رايدلاب بويا ىب فسوي ىنيدلا cle 

exe, هند ةنس بجر نم رشع عساتلا سيمخلا موي ىفوت Less of. 

 لعأ نم هللا نبع ابا ىنكي ىبيجتلا / ىلع نب نيحرلا تبع نب deu مهتم
DES Rabatمق ملعلل ابلاط' سلدنالا دكالب ىف  Seهريغو ىفلسلا ظفاحلا ىقلو  

 « ةريثك فيلاوث هلو 44 ةنس ىلوالا ىدامج» ىف Css اهبو ناسملت ىطوتساو

 ةيليبشا لها نم ىجابلا ىبكللا كلملا نبع نب دمحا نب دمحم ناورم وبا مهنمو

 رصمب ىفوتو ممكف ةضيرفلا ءادال قرشملا Jo ةيقيرفا ةجاب نم. هلصاو اهب 'ءاصقلا ىلو

d) Les man. portentصقلاب.  oc) Les man. portent4 ىقرفمر. )S.8. باضخلا ىف.  ( 

Lits e) 5. ajoute .سلدنالا ىقرشب f) S, ajoute .دمحم نبأ 
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2 US 

 ماع هدلومو Po خدي لوألا Er. CS نيرشعلاو مالا موهلأ ىف pl لد ام دعي

aile, cuil ofبرغملا نم  dtماع مركملا نم موي  CAR 

 سابعلا ابا ىنكي ةطسفرس لها ىم ىرمغلا دابتز عب Er نب ركب نب كيلو مهنمو

 تذدحكمو خيش فلا اهيف ىقل ةاحر هلو ةزاجالاب لوقلا Su& ىف ةزاجولا su باتك هل

 هافكو ظئاحلا ىدذغلا BEN ىورهلا 55 وبأ دنع ىوري PMP ذنس روغيدلاب ىنثوت هيقذو

LSعيبجلا هللا محر ىنيميظعلا نيمامالا ىيذهب  » 

 ىدنرلا ىنيعرلا este نب هللا دبع نب كلملا dus ىب ناميلس ىب ىسيع مهنمو

 لفقو ءاملعلا نم ةعامج ىقلو محو قرشملا ىلا: لحرو ةقلام نطوتسا dus ابا ىنكي

 عمبر ىف ىنون اهبو ةقلامب عماجلا دجحاسملاب ةمامالا ىلوو "ا ماع Si برغملا ىلا

 نم ةيرقب هما ةنس لوألا عمبر ىف كلوو نيد ديش ب Ep nl ىف بقلو APT ةخنس لوالا

 ch 0 5 مي كلذ ركذ تمس ةروك ه ail اهل لاقي سلدنالا 0

zhومو ل كلملا  BR0  

 هرمأ عي مش Jen تنك اسم لوس تكا دعب kb met ال ول

 هد 46: هن قب اعل ٠ ىت هع - 0

so} sé,هقشادعل ىدمبب هدعو بذاكو  xs}ةرحع  

 ةريعش م Ales هنفج ?CI ss Le منسدح ومب ت رهظ

 فحلا دبع ةياجيب :ىقلف اجاح ,de ىبضلا ىيكي نب دمحا رفعج وبأ مهنمو
 si « ىوبرعلاك ,le ىف دحاو ريغ ىقلو فوع نبأ رهاطلا ابا ةيردنكسالابو ىليبشالا

 ىراضبلا اهب ىواس ثيداحا ىتيركللو 4 ىقيركلا نيسحلا ىباو ىنارحلا ءانثلا ىباو رب

 « هخويش. ئف ئفلسلا كراش .ىنمم ةعامج .ىقلو املسمو

 نلو نم وفو ةلحرلا بحاص ىنانكلا ريبج نب تمحا نب de نيسكلا وبا مهنمو
 تيسلا ةليل هدلوم ىسنلب ىبطاش ىسلدنا ةنانك نم ةانم دبع ىب ركب ىب ةرمض

 ةبطاشب هيبا ىم عمسو كلذ ريغ هدلوم ىف ليقو ةيسنلبب ه. ةنس لوالا عمر رشاع

 Ses Wal دنع Det شيعلا ىبأ نبا ىسحلا ىباو ىليصالا هللا دبع ىبا نمو

 ليخد كقو هلوق هرعش نمو ,RUN ضيرقلا ةءانص ىف مدقتو هيذ ةياغلا غابذ بدالاب

a) S. (نسلاملب. ة Le (ميلس. ه S ىر HAS. 4) L. .ىنيرحلا 

 منع

fvo 

vi 



a) L. ىلحكيب 

VD æتح  

 هدي ىف CSS اهنيناسب ef ىم اريضن' انصغ est ste ىلا

 ىونلا فيراصت ركذاو

 ىوذ doi te ام

 Sos هيف ملعلا ء لكي اردص

 نادولا هنم بطخاي رثاز ىف

 دافي رخُذ قرشا اهّدتعي

 ناهعلا فكك ضورلا وعزا فمن

 {Stat ب és pe داكوتا

silدالبلا ىنفتو ىقبت  

 Se ىنسأ داجمألل ركشلاو

 ىدنز طقس ىدتجكاي سباق نمو

Luىدنع 20 اهو هولا  

 ىدنجخلا فيطللا due نمارت

6) M. Wright Data d) G, S. «مهذمو 

 HP we 225 ال

Leiاذا ئصغلا ىرث  

JEردصلا بطاخي 2,  GA 

 هرصع ىف نيدلا هاوح نمي

 ىضترملا انديس ىري اذ ام

Log jupe 25205500  

 اهل GAS ميصلاك ةّعقر ىف:ه

 ىلغعلا اهيندتروي ةزاجاأ

 اهل اميدخ ركشلا بكا_ منسي

altىدنكخكلا ردصلا  

Le jt Le at diet 

 ىتلا روطسلا ىذه ٌبناكو

 نسحلا ىب dent نب ةنسحلا نب dun رفعج وبا ةلحرلا هذه ىف ريبج.ىبا ففارو

 ىم فشمدب اعمسو :ةضيرفلا ايذاف ame لحر ةيسنلب لمع نما BA قم هلصاوا ىعاضقلا

 مساقلا dus ml نورصع ىبا نبا use «٠ وبا امهل زاجاو ىعوشُكلا رهاطلا ىبا

 امهنم عيسف برغملا ىلا اعيبج الفق مث mie الوجتو دادغب الخدو امعريغو ركاسع نبا

 Da LE هلو بطلا ملعب اققحتم اذه فعج وبا ناكو ءامهدنع ناك Le Lans كد

ieملعلا نونف ىف ةلماكلا ةكراشملا عم  * Mie4 نع  milنبا ديعس ىبأ  

dueنموملا  misىفوتو ةيطع نب فحلا دبع دنبكحم وبا ىضاقلا همال  fer où 

 ريبج où Gi عجر « دحر هنس ىف نيسمخلا غلبي de 011 وأ à ةنس شكارمب ذم

 : :كراشملاو ثيدحلاو هقفلاب سلدنالا lle oral هقح ىف نيدلا ناسل لاق

Voyez la note de M. Wright, Zôn-Djobair, p.\i.ناسح.  Lisezة)  
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 هل Got نبا نيدلا حالص رصانلا ناطلسلا ىف تريتشاو ةروهشملا ةلخرلا هلو بادآلا

 Lt ايهادحا ناتديصق

 OUT ىلقلا نم ٌدوعس ١ رمازلا ets ىلع تّلطا
 رماغلا لماشلا ئكماعتاب Lau سكم plis تعفر هلوق اهنمو

GEفاتك  ns téنايم  cpl agde 
essىلع ©" ةضايف كيداثيا  aol (ess oh 

MOMENT NAME ONE ER RTE 
 زاجكلا ىف سانلا نم سكملا ST ناك ىذلا ركش نباب ىوكشلا ىف اهنه ىرخالاو

 ماشلاو رصم هتلاث كقو احالص مكب راكحلا لان امو

 للعلا فورخ مهيلع تلاوت ١ نوُضضصلا نامزلا اذه ةالخأ اق د
 teen انباع علاطا Gas مهباب نم بكعتلا تيضق

 هناجشأ ركذلاب مييهف  هناطوا RS qu 2e دلوقو

 هذافجا مكنلاب كقعيو ىسالاب ةربص ىرع لكي

 افرش هللا هداز ماركلا تيبلا ىأر امثل هحر لاقو

 هيلع داب ر رونلاو ةكمب agi تيب مالعا' ىل ثدب

dusىبلق تيدعأو ىوهلاب مل اقوش 5  Gasيبل  

 ازوم هل ىدعقا نم بطاخي هلوقو

Lرؤملا ”قكهم  ue LE26 اكل  Us Le aeداق يراك نزلا  

 رصعلا le Le اه دوه فرق انرصع ىف 6 ترهظ سف ةحر لاقو

 ص وباو Lu Got نس Li الا ىيدلا ىف ىدتقت ال

LEAكونان ةلغاش  ةقرف نم مالسالا ةشحو اي  HU 

 .xémlait, sea Lac RL mnt / قافاإلا نيد WA لق

 ses GS نع RD  هعينشلا اهلاعفأب تلض لاقو

 ,GA ne موي wo ةعاس و ةيقرشملا ds Duo pis ىم <, هلاصقفتأ لاقو

a) Telle est la lecon de R.; ©. L. رداح : S “رذاح» ة) آم تق داش. ه) 5. ترهظأ 



mn UV de 

 نم ماركلا alt ىم نيرشعلاو عساتلا تبسلا موي ةيردنكسالا لصوو ova ةنس لاوشل

 ربلا لونو اموي Fe ةيردنكسالا ىلا سلدنالا ىم رحبلا vie ىلع هتماقا تناكف ذنسلا

 قاوعلاو ماشلا لخدو دالبلا ىف لوجاتو هحر Ze « ىيثالثلاو ىداحلا ىف ٌيناردنكسالا

 هللاب نيفراعلا ءايلعلا مالعا نم فيقرلا نبا لاق امك دحر ناكو ءاهريغو ةريزجلاو

 هاعدتساف ةطانرغ بحاص نوملا دبع نبأ uen ai Ds نع ةرمأ لوأ ىف بتك

 اي لاقو ضابقنالا رهظاف ساكب هيلا هدي Jus هبارش ىلع وهو اباتك mie بتكي 1

 سوكا عبس برش ةميزعلا ىأر املف اعبس اهنم ىبرشتل alt, JS طق اهقبرش ام ىديس

 هلونم ىلا هليكف se ىف كلذ .بصو تارم عبس ريئاند نم ساكلا كيسلا هل ًالمف

 فلح هنا هيلعأو كّيسلل ة بغر مث ريناندلا كلتب حلا ديرش ةراقك لعجاي نأ ريضاو

 هب دوزت هل اكلم عابو هقعساف ةنسلا كلت ىف ميكي هنا اهنع هل جورخ ال ٠ ناميأب

Lait,كلت  HATخيراج ىف هرعش نمو «ريلا لميس =  Lesةخطانرغي  

mas jo alle aus YO ف فوتو سدو تارتعا deb 

NU ie 
 a ىف /نهرلا lé ندق* ue ةطانرغب ىسلو

w Le «سن ل  

 هينتنجو درو ىف لهني sam kb ىرت ولف ه

 ةيتكفص نوف ة هعمد رسم فيقع ىلع Lo ترصبأ

 هدلب ركذت دادغب لصو املو سانلا ىدياب ةروهشم ةلحر هلو

 RE لك ناطوالا ىلا ٌثرو 2 ةمامغ ÿ Que قاطلا باب* هللا ىقس

Leىف هتلحر ىف لاقو  Pins Lisهنسح علطمو « قرشملا <  al)6“ حورشملا  

 als دق « اهانيلتجا ىتلا ندملا سورعو «اهانيرقتسا ىننلا مالسالا دالب ةيتاخ ىهو

 عوضوم نم تلحو «*نيتاسبلا نم* ةيسحنس ME ىف تّلجاتو «نيحابرلا «ريعازاب
 هلا ناب تفرشتو ossi لمجا م اهتصنم ىف تنيوتو 60 نيكملا ناكملاب* ىنسحلا

a) 5. ajoute .خدر ضاكسأ ىلا 6) 5. ss. (ه 5١ . leds d) R. .ىقوش e) Les man. 

poxent .فقلع )S ىاشحاو CA 5. لالد ىف (م à)S. “عمد i) S. Ex, j) S. 

  4) Voyez 1:60. d'Zbn-Djobair, par M. Wright, p.218, 1.11. 2 Voyezليك برغلا ضرأاء

ibid., .م 262, 1. 2etsuiv.. m) AI-Makk. 945L3. n) Ces mots manquent dans les man, d’al-Makk, 

AI-Makk. Laureمر  eeنيكم  AI-Makk.هر  



Von NAT me 

 cc Jasmin ءامو € Kb Kb ««نيعمو راوق تاذ ةوبر ىلأ اهنم امعاص gate gamali عت هانا

 255 «لباعلا PRE سوفنلا ىيكي ضايرو € Ka KG مقارالا تايسنا a هينا م باسنن

 Lo ut دق « ليقمو ىسحلل سرعم ىلا NE مهيدانتو 6 ليقص ىلتكمب اهيرطانل

 كلجرب Vas «بالصلا .مصلا اهب كيدانت كاكتف «ءامظلا ىلا تقاتشا Lee ءاملا ةرثك
5 

S » سهو 

SG MSاهتفنتكاو «رمقلاب ةلاهلا قادخا اهب نيتاسبلا نقدحا دق «8 بارَشو  

 عقوم ٌلكف «رصبلا Shui كرضخلا اهتطوغ اهيقرشب تّدتماو «رعزلل ةمامكلا فانتكا

siرظنلا ديق ةعئايلا هترضن عبرالا اهتاهجب » alleتناك نأ «ءاهيف نيلثإقلا ىّدص  

 اهيماست ثيحب ىهف ءامسلا َّض تناك. ناو اهيف كش الف شمدف ضرالا ىف ةنجلا

 فشمدل ريبج نبا فصو هكذ سعب CAT) ىداولا باج ىبا ةمالعلا لاق « اهيذاكتو

Leدينا  citée mas,فاخاو م اهنشاب  > lion, dessinا  
 اهليصا تايبهذ فصو امو «همالع ةقيقحب اهنع برعيذ «دماقا اهب هل ىكت ملو RAS «دافا

 '0 111 ,Lo, CES .«تاعوملا Liu ناموا الب بوزغ unit ,ىم ناجح دقو
isنيعالا ٌقلتو سفنالا هيهتشن ام اهيفو «ىسلالا فصت امك اهقيغلا لاق ىم رصتخا »» 

 élue دنا ه١ عماجالا ,Lin : ىف ركذ "مك Qi 'كلام١ jt ue où عجر <ىهتنا

 ةفراعتملا هترهشو ىينوتو فيمنت ٌلافتحاو ةعنص ةبارغو ءانب ناقتاو اًنسح مالسالا عماوج

 توبكنعلا هب يسنت ال هنأ هناش بيجع ,Les < هيف فصولا قارغتسا نع ىنغت كلذ ىف

 امو عماجلا فضو ىف سفنلا de مق «فاطخلاب ةفورعملا ريطلا هب ملث الو هلخدت الو

 باب نم po نيمي نعو /هصن ام قاروا the دعب لاق مق بثاجعلا نم هب

 ناقيط هيف ريرتسم ريبك قاط ةئيف اهلو فرغ همامأ ىذلا LUI رادج ىف نوح

 is ايسلنه اريبدت م تربذ راهنلا تاعاس fe ىلع اراغص اباوبا تحتف دق رفص

 رفص ىم نيروصم cite pes نم رقيح نم LES طقست راهنلا نم ذعاس ءابضقنأ

 امهيف ىينتقدنبلا عوقو كنعف ناتبوقتم ناتساطلاو اهرخآ تحدت ىناثلاو باوبالا كلت ىم

 ىلا* نيتقدنبلاب امهقانعا Lies coast رصبتو ةفرغلا ىملا رادجلا لسخاد نادوعت

a) 5. .دنياكم 6) Voyez Sour. 38, vs. 41.١ (ه 700-2200027 Lee. d) 5. ajoute لاق co 

e) Voyez Zbn-Djobair, .م 262, dern. ligne. f) Voyez Zbn-Djobair, p. 271, 1. 3 infr. 

g) Zbn-Djobair .تربدو 7( Al-Makkari «فص ىسابط 



MM فس 

 « ىينقدنبلا عوقو كنعو اركس ماعوالا ةليختت بيجع ريبدتب ةعرسب امهنافذقيو ىيتساطلا

ésلق نوم يم سطل ب  iles, Cssكلتا وقال فيلل بلاوي  elodieيلد  ph 
 باوبالا فاغنت Ga ill ىم ةعاس 8 لح ءاضقنا * ie كلذك لازي 2 رغصلا 2

 اه ناد és ET ai ab 5 .لوالا اهلاح ىلا دوعت مث تاعاسلا ىضقنتو اهلك

 ضرتعتو Rae نياكنلا نم .ةرثاد 1١ ةروكذملا ناقيطلا كلت ىلع فطعنملا سوقلا

 فلخ اهنم هلك كلذ fe ةفرغلا ىف رادجلا لخاد نم ةجاجز ةرئاد لك ىف.
 ةعاسلا رادقم بيترت ىلع ءاملا هب رودي حابصم Slot فلخو ةروكذملا ناقيطلا

 راصبالل تحالف اهعاعش اهماما ةرثادلا ىلع ضافو حابدعملا io ةجاجولا مع تيصقنا !ذاف

rase 5,510مك  Mitىرخالا ىلا كلذ  Lieرثاودلا رمكتو ليللا» تاعاس. ىضقنت  

 باوبالا متف يعي اهلاقتناو اهناشب DS اهلاكل it ةفرغلا ىف اهب لكو ىقو اهلك

géall Lineئهو اهعضوم ىلا  GAتلق <هنم دوصقملا ىهتنا ةناجنملا سانلا اهيمسي  

 أذ pts .ءريسي مالا ١ سفن . ىف وهف اهلهاو .ماشلا ,Video Li, Léa ركذ, املك

de posاذان تلا اهنساكم  em,رضبنا  Lensوهو .بلقنا  comsسانلا بنطا+ كقو  

Lenىقب امو  iiنم نابعش رخاوأ اهناخد دقو هورحنذ امم  DV Ruةركاهلل  castle 

 ٠ اهنيبب بلقلا ua كفو رصم .ىلا اهنع تلحتراو ةنسلا ىم لاوش it ىلا اهب

 ىل ىنذلا ىرارقو «تيبر اهب Lt cou اهتاكف .«ءءانهذو اركف ىنم.اعاوق كلمو ءانهر

 خيراتلا ذه ىلا انا اهو * نادي هركشب سيل اهب 10 اهلها نال «تيبو !JS هب

Sieانفزيغ  peركذ ىنقوشي الو.« نادلبلا  vo)الو لباس  As JA 

 نم اهيف ليق امم ةلمج ركنا نأ ىل ىع دقو « نادرالا .ةيناعلاب اهنم رطعي هناكبس

 نب ردبلا لاق لوقنف «هقئافلا ىئاصقلا ىم اهلها هب ىنبطاخ Le درساو «هقئارلا سادمالا
© w 

 hb& عماج نسح نساحم جملاو اهيبرغ» ىلا لسمو فشمد مسي توي

GAنم لاق  dnsهريظن“ تميأر  consاغل نقف دالبلا ىف عماوجلا  

Le ali = dé,ىلحا  culsنورت ىناللااهتاهجوا +: فلج  ss 

djاهكنجو تاوغلا اهتوبر  bo4 ٌبعلتو ضوخن انك مك  

Lis Le dsعماسلا فئنش  LR 83 عماجلا ٠ 

a) Ces mots manquent dans les man. d’al-Makk. 4) Zôn-Dj. ءاضقنأ =. €) 2 Lenis ; 

R. Legaase d) Ce distique manque dans les man. ©. et L. 
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 درغنملا اهعماج ىوح امو فلج فصو Jai ام هلل

PA Shi 350تودصب  ARMANDفيحو  Dبرطي  Doديعم  

 ةدايولاب فورعملا عماجالا باب ركذ ىف لاقو

 حونمملاو عونمملا ىوتسي لف Lil عماج ربغ ىف ,Lei اب

 ىفو كانع ail pois Lesls هززديرإلا Gi موش ال كولغ

 5 سورعلاب ةفورعملا ai Lie ىف .لاقو

 bit نايك لإ ses us à LD سانلا عمجي ماشلا كّيعم

 Legal, doll Asus | تيم, وعون( ىراقلاوب ع تكي الر انفك

 ديلولا هيناب ركذ ىف هنمو

nez لذبو لاملا ain ىف اتباع كيلولا ناك ام als 

Malik si ESىغبني ل  ADSهدعب ىم  

 هرخآ ىف تايبا نكي

 هماركلاو ةيانعلا فلت مف ةماعزلا بر فلج عماجب

Abىف هدوكان  = ESدب لسصو  TPEمماسقالا راد  
& 2 

(ohneةهمالع هب لويقلل ىوتمو وس نمحرلل هيف  

 ماظن ىنابلا عدبا تيبو 2 هالح ىرابلا ليك لحم

 هما ماسلا هجول اهديكاسمو اهجو ماشلل لون ملأ فقشمد ه

 همامالاو ةرامالا وَما هل HE GS دباعم نيبو

 همايقلا موي ىلا هتساحم ١ ىقباو هقجاهب هللا مادآ
 HAS ىمو Ja axes ىلع لسبب روكنملا باتكلا fo لك ىلع فقا pi <« ىهتنا

 اوضلا فرع نم تلمحو los » si تلمتاشا اذا ل
 اذوو ىو نقنتعأ اذا ن mail نيب La نتيجاسنو
 nu !حبقف ادق هاهفانطمأا

a) R. en marge: كنولا de ة) 5, ىددعات 

 ريبزلا نبا بّدهبلا ىضاقلا

 امشلا حير اي هدلاب

 اذن D ةىدتغغا ام ىم

 5 ل Me تزوو

 ادقع SN اهدايجأ



= MN = 

Lie,اغذص امهنم هسيف تيينقلا  ésاسع 553 ىلع ىرم  

 M نيم اش تصب UN سيد
 اًدصي سيلغ نعرمب MT à هتلقص ٠

 انعأ ءدبعالا» ىش.اهينين 4, la ءاعياذكأ اي

 ادهع تنخ ام « مكلصأ ةم 2 رخو مكبح ةايحو

 PR sé ä لامكلا لاقو
 ةرعتسي قوشلا رانب ىبلق ناسف هربخ مكوحكن نم له ماشلا us اي

 رهس الو مون ال نيعلل لل ام  مكدعب هللاو الف مكنع تدعب

ur ds Left (atتداك مكبرقي  bis Lio 

 رهزلا ككضي هنمو. Ra paille LS ue Ut كا ملا ئنئاك

 Jet فيفصتلاب .برطت حواحلاو«. . ةضقار. ناصخالاو Dés soil ه

 ىمعلا :ئدنخا رمعل au هيفا ىلا 6 تبعت at lite ai) جحةسلاو

 ربطملا نونعاب où a 5 لقوا« .ءالمهتم mani jan ةمقسلاب كاقس

 ماشلا :فشمد ,لعأ ئتنكسلاسلدنالا كفشمد ms ةطافرغ زا «ريغو dues ent ىكحو

 Mbi دقو راجشالاو هايملا ةريتك اهوأر امل اهب اهوهبش ىقو سلدنالا مهلوخد كنع اهب

 ةلحرلا بحاص ريبج نبا dis كلذ. ئفو At لبج اهيلح

 اهيلع تدز ME كيزاه برغلا فقشمد اب

 اهيلا بصنت ىو ىركات راهنالا كنحكن

 رجت Last اهتطوغوا فرشه. ناكم ىف ةطانوغ نأ: ىلا 0 co puit dues نبا لاق

Lessىف عمد هللا لاق دقو راهنالا اهيلا بصنت ةدهو ىف فشمدو راهنالا  Lawsةنكلا  

SEىندشنا هترككذت ىف ىدفصلا ئييشلا لاقو «ىهتنا  راهنالا اهتحت نم  

 ةعلقب طايخلا هللا .دبع نب فسوي نب da pt :سيش عراسلا لضافلا ىلوملا

 PP Ru نابعش ىف هسفنل عت هللا اهسرح ةيرصملا رايحلا نم لبجلا

ATX: ë) Ce poëme se trouve dans le Dorrat al-asiäk par Ibn-Habib (man.ه) آم  

 .de Leyde, n°.425, p.260) oc) Ibn-Hab ربح. (à) Ibn-Hab. xiuï. e 5. نيرينلاب.

Al-Makk. degie.اي. 2(  R. et Ibn-Hab. Esتفلس. 4(  f) Iba-Hab. FAR g) Ibn-Hab, 

f) Voyez sour. 3, vs. 13. 
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 ىبيرجاتب ىرجا ةمهب ا

 8 ىبيزارملاب ىنيع عومد ee on « ملف

CEEىدعبت الف تلاط كو  

 قراط ia اردصم تسمعي انضدأ ه«سفنل ىندشناو

 فقيشاعلا ىلع رصم اي هللاب

 املا ةةوشل ىل لوفؤكت ملقا

 دوحأ ىب Des نيدلا ندىدجحم خيشلا لاقو « ةدازعم

 4 ىلبرألا ودب « ريهظلا ى

 لمرلا ىف برضا مكقيفاو

 نسحلت هتمرب كتركذو € ىهتنأ

 داب فو رعمأأ

a) Les man. portent 

talia, 11, 264 d) Les man. portent MODE (ه LisezLQuN. 7) Lis. (ى ١ Lez. 

5( 1٠. SU. 5) R. .دوربلا ىشوكم J)R. .اهقيشي 4) 5. xe ro. 

 قرطي Lu افيط وا ىأنلا ىلع

 Joss 0 نددصنت بذاوكلا

 ee كت انمازإاو
SGتدد  

 فئأتي ىيحلا فقوسب انس لعل

 الو بقترمل ودبت اهران الف

 ci gi جوهلا حاسيولا لعل

 ام.عنذم اهيف شيعلا انيضق رايد
2 D. 

Las ie lait درد اهب Lust Lui 05م  Aus Lis Leقورم  

 ps واول ut بكس ٠ à لطول قياس مهسلا#«اههطشمر قطاوف

 Cu سالك( 45 da م Jesus Len mile الجن

 قرزا ولنا ras Louse ناو dé وهف« وتتم تلح .سمشلا !ذا

 .٠٠ Cu Ed xilei ess .بامعهراوتوب تاداسجم Gif Li قأو

mube futقواك  aileماعن وأ ىلعم مامغ  es 

 Si Ga هل الالجا م فحزؤتو Less ليق سمشلا sie فاست

 قففشم تقشملا Lai نم Cr اهناك ds dei eye رافت

Losنوميملا :برينلا  CAبلاس.  Bulleكفرطللو. ىعاولا  Ge 

efميدقلا عنص نم  Lens GES Cars,قناتملا تدحسيلا  

 شد ءاملاب روتلاه ايكواذجا + ماسقشي OU شوك#* ,la م

ES xls = 

 ىبيرييزملاب.

 ىف عمدلا ىرت

0) S. À mi. 

 k هقيرف قاوف Lo SU سحجبن نىمف

 -Voyez Orien ه) Les man. portent ريطلا»



Vi. € 

 فابعيذ ,ets if dl مفاصي

 0 اهليم ىراذع دودق

CPRنسم  essai slد  

pesرشازو ميقم ناكحير لك  

Loubet Lost 

Ke, jeë, Pافرطلا  isهناك  Le mi Chفّلعم ءامسلا ىف  

 فسوج هيزاوي de فسج مكو اليدج ةلواطي راج لودج مكو

 UC ديد PI مكو . ;ÈS سانام هلم ةكرب مكو

 ,te قاب اهيف فلأت  امنأك نويعلا ىشعي لزنم مكو

 فمرم ciel oil Mb 22 بذاج لقلت هلا ةوبرلا ١ ىفو

Luce Poاهفالخ  Si je Hoi (5e otفمرتو نمرت' راصبالاو  

 ”Er عمدلاب mana ارضا لكنت

Djكابو هيفدصي  ose 

 Ep تضاعؤذ ىداولا Les ماسهسف

 اهبرش لوادجلا نود: نم لفكحت

 4 فشمل ىف pli وبا لاقو

 اسنعيقلب صايتتتطل هيدا ,LES ىرااطر كش ون صوف ع كسل محا

ONنامولا  LESكك باع  ET pu8 نالكج  Usbاسودع ناكو  

 اسيدقت رث هبرقب روهظلا كلت ١ تّمس دقو :نوطبلا كلت : تكروب دق

SUIEE)اهتساحم تحسبا نمنع  

 .ai EN تدرأ انآ

 _ © 2 هم

 ادعو Les 4 اهيرطم ىكل ىثو* كقو

 ف هو
 Res | ادد ناسمز 5 ناو وم نم نيعلا

 « رونلا Es اقرف اهئابجأ ىلع ist D ىسمي ادد اهتاركص ىف

 bé ارئاط وا ارضَّط اعناي موأ Mol افكاو الا رصبت 0 تسلف

 ادعي ام des نم اند عيبولا وأ Tete D-2-3 al طظبقلا ايناك.م

a) G. .رورسلا : 8. سلا 6) ©. L. .دراطي e) L. Blum d) Ces vers se trouvent dans 

le Diwaän d’Abou-Tammäm , man. de Leyde (A.) 899 et (B.) 403. e) Abou-T. À. ىاقش 

 ترون. . à) Al-Makkنالدجس . g) Abou-T.Bاهتننظ كانه. . AMMakkرمز

5) Abou-T. 4. .نوعطظلا ÿ) ALMakk .تسلقو 
de M. de Sacy sur les séances de Hariri p. 135 (114). 

la lecon que donne M. de Sacy. Al-Makk, ىشمت 

Less 8. .<اهنتاد 

x) Voyez ces vers dans le commentaire 

1) S. اهرظنم lil. m) Telle est 

n) De Sacy (تينلا. ه. 5. en.i لفظ 

De Sacy RE.و)  .. De Sacyم)  



A 

DUT à 

 رعزا aus ةيحان لكح وسم

5 . . 
 ردعي مل خهوذ م = ىنغم

 9 ع9 2

 بعري ام هب ىشخا ال لصولاب

 بهشا مبصل ودبي نأ des نم

 بيشا ىراذع الو راذعلا ردك

 مهضعب لوقي فشمد ىفو

 اهناطوأ ىرتاول فشمد كتزرب

 Li ىتلا هتحبصق نم ه ىطاريقلا لاقو

 buses ال ةلاح كدعب ٌبصلت

alهقعطق راهينلاك ليل  

 مهدأ ىباصتلا ىلا هنم تبكرو

 هبوستي دوداخلا d le Va مايا

 بروطتو عام سلاب صقرت تدكضاأ 3 ةلوج نيم ىبل mt لاججم ىف مك

AT utileقوس  LS © GAS LOSكلحتو ةيق يلا  

 RSS J plis plat fie Lis ر ىنغم ىف "توكذو

 بيطلا ةنثلا مهللي نكل  مهيدان نع SUN لأسي ال
 بنذيلا نامزولا ركتعي ءاج سلق مهلاعفو مهئافص نسحب موق

pa Lu نارحل ٠ sb, saltةغلشمتبا  peutبلكتت تدع  

D les Qi dlesui je age Lie pos Le Cut 

 كرم وأ | ETES لا وأ ue وأ Morte وأ ةضور Si Er ام

 PRE نسقنم”حيشتلا Was pose هايف eut 5 نأكو
w EN À w3  

 بعشتي ,aol ىيب لاكلا ىبف هر سعسبا ln مسكت اذاو

loتقشو : ul Lieكتيرلطا "رو  Lette ١3ب طبل هع باع  

oilتيشفلاو "سقت  Cieعلا طلال  SEUL 

lo Lessميشلا  On ce pe ef set  حلكم Lesفلكي  

(A websرك اسع ىم  SL, Lens Riz Àخ.عالشكلا مث  she, 

 ببشي ناسللا اهتوبرب الدقغو  اهكنجكب عمسلا ىلع تصقر مكلو

 بوم حامسلا bre اهحامسب اهباوبأ انام روزأ ىقمف

a) 1. .ىبطرقلا Voyez Orientalia, Il, 449. 8) .آب. يجعت  ه( Dans tous les manuserits 

d) S. LS. FI 6. Se .ىنعم 
ñ) L. x. 

il y a ici un blanc. 

h) L. lue. 

e) S. LS 4e g) L, بكاذتو 

À) Les man. portent Dh, Si. 



RO ueمسا  

 a ةسامحلاب لدومسلا ةحيصقل Lime فشمدب هلوزن ىنع ىلكلا ىغصلا لاقو

 xD mat بحر الفلا لوط" noi Di ل دل نس عال

Fe miلاباس  diهين  no,ضرع تال نم سني مل دملا اذا  

 FES مبخر ,so لكن :

 اهّموس ةسيفنلا سقفلا نم 0 لبو Less نيعلا نع بجححي مل كملا اذا
eo oهيلاعم نمات ملو  Lessناو  àمل وع  derنونلا ىلع  Loue 

 اهنمو ju ءانثلا ىسح ىلا سيلف

 انلظط ءاشغت الإ كلم الق ناجم كاهسلا Lo سل ا
 اليم ماناقي تاك SN املا نيرتكالا شيج باع كفل

 لديكم نا كسلا JS تابشح
Vito sui 49 Le ie - ءانااقو تايسالا لاببحلا ما 

 Lis :ليلف انآ انيبض ام. Lib +١ ناسدلا ]فرص روم

irىنيرتكالا زاجو  Ds 

 série هكلم انابحو انل  هرومأ تمن ماكتلا ايي فر
DS ER OEM EEE ا 

puis loليلك ومو فرطلا دري  
ut,ىدحتو  هباعش لالخ نم ايرثلا  Quéهياض» لوح فقفالا  

_ + 

 دب امسو LA تحن هلصا Lu, ali نود بحسلا وطخ رصقيو

 Seb لاني ال عرف مجنلا ىلا

 ss بكاوكلا رخف ىلع قافو هرهف ضاف دق ءارقشلا ىلع رصقو

 هركذ راس Adi ترفلا CNT 29 هكش ةيربلا يسب ايم غش 5,

 ,db mal نم ىلع زعي
  Le ftئىضر ف انينصغ  sulغاينل وا,اراث كرحفل ا ' ةبضع +

BAS d'Aتوملا ىف ركلا  Lit, BE,هن توسملا ىرسن ال موقل  

 je الع ,ci ام اذا

ni + 

a) Voyez Hamasa, p.ÿ1 et suiv. 8) ,آم ىلغبو ce) G. نع d) ©. S. Dai. 
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 خيش ىسلبانلا ءليعمسا « ديشلا ةمجرت ىف * ىومحلا نيدلا بحكم pri بنتك =,

 قرشت لضفلا Leu ىف ىلاعملا سدشو

ils, JL فع ملشباو 

LEP RARE NIMES 

 فتك ةراسضنلاو اهاهب تلد

 سيقف  oh oiعدت

SE Su ري ىليي Lys joe 

iles ىنود dif بابو Lans 
9-02 

 فقلطأ دعبلاو نويبلا دوبيق نس ليف

dl, Eh it 

Ch eut oc (al 

la 5 اهريح نم ىوج رانو 

 ةدسنم ذأ  CRIMEدمعت
 ١  = PPمم #

  isفقلعم ماشلاب ىبلق

 ققحسم لسضصو بانعأ ىرق رابغ

 قدحت 4 ىصغلا سجرنلا نويع اهيفو

 نيعم ءاسسمو  npنسوي

Gti  كاذ تئاع لهو #الشعيم 

 GS SU كلت هنكاص ىو
2 2 

 2 دع هب

 ف تكلف سسيل Bol ليعامو 2

id Bull let 8 À 

pie دجامو لايبقأو دق 

  diet NEهردق لج ىذا

Lo,,5 Ji Less de Li قرا 

PRONONCE راع ايفنع تبغ اذا 

 ايلامك اهيف داع اهيف تدع ناو

re ف.شمد قداو Alu Las 

Ds it Lio le نيبو 

re à مكرابخأ mo) Less 

NP NE PRET EX 

 اذا مكاركذل وبصأو  eusابصلا

  “edتّدوأ هنأ ( Leeفدل

  Feهربنح بوك؛ ىذلا ىّتصملا ىلع

és تحضا رصم ىصقأب بيرغ 

 ىلا Ne ىوسح ea ms كفو

 Von JE له ىرعش تابيل ايف

LSهوفص مم ىذلا شيعلا ىل  

if,ةرم درقلا عماجالا كاذ  

Lil sul79 هيف h pes 

 ةداعئسو معن ىف اوحرب ًالف
28 ones 

 ىركلاب ىنودعاس ول بلعب سا to ىلا حالا Cab le !ذاام

a) Les man. portent خيشلل وجيد d) Les 
man. portent «ئصعلا 

ë) ©. 3,5. e) Les man. portent se 



Æ iv © 

pass 0,و كلذ نأ  

 أروزو لوهان ايل لأ

 اركنم ts bte ىدذ تيتاو'

 رسل نا نال GLS اي

 LA نأ ie بحملا ٌبسح

 خلا تكلا 0" ندا قاكنؤل

 ىرعلا مصقنم ماغدالا لصاوتم

 امرين 9 حودلا ٌدوفو ىوصحأ

ésناصغالا ىلع  Lot Loue 

yنع  LRU y Etes «ds 

Last 

ds LA lsاوضرعأو هد  

a EL, ALESةيانج ريغل ىنع  

 ىرنغتو لوقت امك تاسسأ ىنبق

itsروش كانت  Ste 

 لاهوت cé نعيجت ال

 est Gers st نواس هلق
> o- 

 ضراعب ضايرلا a ة ىرت ىنح

 جلاع م بعالم ال لزانملا كلت + —

 ايصلا مير اهب ترم Hi ضرأ

 اهتركاسو ىدضر CE y اهثقراف

 Es داليلا ىف LS ىسعسأ

Cable 299 LS Qi pie poisضارعالا ضارقم  LSهلوق كلذ نمف هنع هللا  
w 

 Sat سارك ىكضا كقو

 « تكلذ Sels فشمد ةعلقب Le حزنب A مظعملا ن

 Les جربلا ءام جزذ نم حرأ

ET 5كبك ةيدد ع  

 © ع

 ١ ىنيتيبلا هلوق كش عرقأ ىنعي

 هلوق DES نمو

 ميثللا بلكلا اذ ضرع tes) 5 اهن Ji + ىرعش اكش

 (A ناطيش 7 ىف ىوف

 فاخذ كاف

Libركاش  desناينلا  

rerقافنلا لها مهنع  

 5 انيجالب * 8 ىهشا ام هللا كرابت

 انّدج الو توم Liile انتيلف

 + Lis اجاح يرخ نميف لاقو

 اموي كرك لعف مذ اسم اذا

 as جحلاب هللا دارا

JEهعّدوأ مبكر ىف* ترس /”لخارو  

st نيجال م هباب ا Lt 

d) L. «لاحرو à G. Le 

2) G. 5 .باند 

a) G. L. اسضرعم [se c) D: kel. 

 انبكاملا» . i) 5رز 5.لجارو. 88 ىك

Tom. I. 92 

 ة) .L ىرش» قست ليست

h) 5, (amie 



+ VIN دك 

Laine Étant,تدرس  pt cn Lin ٠ « anنيكد  
 اليلق ليبجلا )57-40 ,As ىنتأسأ ةعقر كنم تّلصو علو

 هلوق ضارعالا ضارقم الواو

 الف فشمد ىنكاس ىلا اقوش Qi ةلهتسم ةلقمو . برك ىلع ىوطنت ٌعلاضأ
 ىبل ءاهلذلب ىبلو الا اهركذت اعد ام لزانم بحسلا مطاوم اهابر تدع

 فشمد ىف Mill وهو ناذالا هنع مصن ام وجاهلا نم ركذ مت

 ليلظ Cle ىرقم اي كلظو ةليل نتيبأ للف ىرعش تيل الأ

 ليقم كانه ضور ىرذ ىف ىلو ىونلا تاطبشا ام كد say» 6 لغو

Leكيلا قوش'انب فشمد  Job preوا نشاو  DAS SIه تابببالا  

PME isىف ختالخلا تاببالا هذيب ليتوتلا  beهذه نمو بانكلا اذه  saw 

 ليمج ف نيدلا ريهظ Ge  انغلا مرحا وا رقفلا GLS فيكو

Leنفك داما وعلا  pile Lis pig ١ abusليكي  

DS gi) Lea?اما  > BAD Lai jrs RCلفي لوف  

 لفك طه اعط اتا dires :حابيف sie اياطع امأو

 كلم ناكو نيدلا حالص ناطلسلا وخا بويا نب « نيكتغلط وه pat نيحلا ريبظو

 مج Jess نمجلا نم نينع co جرخو ارفأو اريتك اناسحا 2-5 نبل ا نسحاو نميلا

 ةروسكم م اهقوف نم ةانثم رم ءان مث ةمكعم ىيغ اهدعبو ةلمهملا ءاطلا مضب ىنيكتغطو

 لاق كلخلو jai كئكاملاب بقلي ناكو نون مث RSS ءاي مد اضيأ ار وسكم فاك مت

 بابرأ مولاف ن ..دبحلا حالص ند ن .امتع زيرزعلا مايأ و دعم ىلا هدغع نم عجر امل نينع ىبأ

 ةقبكاص تلصو À Lait ىم ;is 2 |( 58 منع نبأ ناويدلا

CR sue : ss je امو لف ka ; ردوعلاب ىمستي نط ds Le 

 ةقدصلا فذخاي اذهو ىطعي كاذه au. té و نيزيزعلا نيب

 : سوماجلاب رخآلاو Mal امهدحا بقلي نيهيقذن ىف هلوق نينع où وجاه نمو

Voyez al-Makkari I, p.64, 1.8 et suiv. (الهو. ه Lisez )اهل لخب. 6 a) Les man. portent 

d) 5. باذع mé es. .«نيكيغط AS. dx g) Les man. portent .اهنكذ  k) Les 

man. portent .اهل :} On trouve ces mêmes vers dans l’ouvrage d’Ibn-Khallikän, n° 745. 
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 رطانم لكل 8 Mie Leuel 5 ءايهيلاح ىف سوماجلاو لغبلا

 رفاكلاب اذو ,mit اذه  هارظانتف Lies ةيشع ادعت *

 ركاسع نبا ىضترملا لادج ايقل اماك * حابصلا ريغ à امكحأ ام

 رعاشلا aol giels, Si Galé هيب Leg) Les نامتخ

 رظانلا فيطللا دبع ىف لقعلاك li ىنعم تحن ليوط à طفل ه

 ىلصوملا زعلا لاقو فشمد ىلا عجر

 لل ىدشع ES هلو وصم تامامح ضايح كيلا

 RU نودي ومو sblol اان ةام كنم ىلحا ماشلا ضايح

 نيتملك ىل ىعمتسا pes) ee ضاوحأ 2527

 ce نود weils& ودعم ضاوحا ىركذت ل

 eut ظق ١ Eu ال فشمد تلاق nm 22 ىجاونلا لوق امأو

 اهمهسب cast, au + ىنضور سوق تأر وسل
 ىعادولا لوك ère ةيح م ىطولا ليضفت باب ىم وهف

 LS ىدهع ١ She qe اهناكسبو رصمب ور

dl نب ناوسفسم ثسيلدح اهلبيذ نع نعل تاي Li ie 

 قلوس اقرب ناوين اروجت ىو سرور ال يعدد

 est باهشلا Je طمنلا كلذ نمو

 اهزوجو اهزول ,lis ضماق ةاهوقول تقر دق فشمد اولاق

211111111110000 
 عفرت كل ىقهبج نيعأ هورسك ذا لينلل فلج ىداو لاق ىق ركل لوقو

2 

 عبصأ one لك لباقم ىحنع ٠ ىغط نا امل لينلا ركب باجاف

a) (1طد-آكط. ةظع. ه )آطم-آكط. ايهيلدج. 6 Ibn-Kh. اتحابتف ةليل ةيشع be à) Ibn. 

Kh, (انقثا. ه 5. etIbn-Kh. lue (/ى Ibn-Kh. LS. 8) AI-Makk. els 3) GL 

él. GS .ريظاو y) 6. .آم ىف 4) G اهاهولز L. اهرهزلا 

92 * 
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 ٌعباصالا ىذ اهلينو 2 ىدايالا تاذ رصمب galitl  ئّذألا نم ١ ىنعملا كيفي اذ ام

 ver لاق دقو ماشلاو رصم نيب ةلضافملا ىف ,Gus اميدق فالضلا عاش 06,

 ظشسولا رومالا ريخ Quels dis .تلقف طغللا لاط رصمو . ءانماشو بلح ىف

 عماجلا عماجلا ,il نأو LG الزي عابد هينحت مهضعب des اماو

 علاط اهب روجفلا رجنو Al اهب :ىنوسفلا نوسف

 نم“ ىهو SCA ليلدلا نع ةيلاخ ىوعد دركام وفه ذأ « هيلع لوسعي D «هيلا تفتلي الق

een) Vars Cleىلا نوديعي ىيذلا ن  Si siامو « لياكلا ليبكلا ن  

di;3 حدقي فسافد 5 الودع ثم فلا ليباقي الو « حدمتو ىجاهن فارشالا  

 رك .رب Das ركب وبأ بئتاكلا وهو نييسلدنالا ضعب لوق اذه نم فخأو

 بيرغلل ملصت سيل نكلو اقيفح ايندلا Ris فقشمد

 < عل 57 مهنابكاصو دجامو ددع مهل موق اهب

Ans)كلب ! p=?نيتس  Las sa. Fab 0 Lessانك  

 لوق عيمجلا نم فخاو «دحاجلا راكنا تباثلا فحلا رضي الو «سدحاو باوجلاو

 ,exo ضراغلا نب رمع ىديس هللاب فراعلا

à 0 TES leاهابو دان  Yi j us Lots,اهابو  

 Lots; Lofa.s لاغ تلق د 5 لاسغ لاق

 اهاهنشم اهاين شتم ىسفنلو ,٠ اهيثو يعم ىنطو

 We ام Los ىليلخ اي تحس نأ اهريغ ىنيعلو
 ie دبع نبأ لوق mia فخاو

 اهيدل. Le مكل تاحضوا دق ىهف 2 اهومتتج نأ فشمد اومولذ ال

 Legal er es ءاج ىمل رس اد ككضت ةوجولأ عوف اهنأ

Wiiىف ره نك ةيحسل ىف فصبت م ملثلاب  Ltاهيلع  

ec) On trouve ces vers dans la biographie deلوطع.  Les man. portent5. قالجو. 2(  a) 

Mohammed Ibn-Käsim, .“م. هانز d) لو عمتك qu’il faut lire pestoil. €) Ces vers se trouvent 

dans le Diwan d’Omar b. Färid (man. de Gotha). f) Diwan: .ئتينم 8) L. جلقلا (a 
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 لينلأو"سايقملا Qi ىوشتي+غانشلاب وهو mt ct لوقو
 سايقملا Sie ركذ::هيرجاي pale dus palin قرأ

 سانك dub :وأ St pr ةرومعم ًالزانم رصمل ايقس

 como هأاوضه ىنيع ىلع noms (sis) تياستتو هل ترهس ىفطو

 ىساقب سيل رهدلا فطعو ردك سناب نيل .لاكلاو ؛هباىل««ىم

 «ساسناب ىلع es مل. لينلاب اسنأآ Me Lists :فرطلاو ه

 ىسيع مظعملا ى 3 < و رصاغلا لاقو فشمل حم ىلا عجر

 las unit ail ces pla ak مالعا كانيع تفياسع اذا

Suisهصخاش..ىأن +  ىونلاو :نإب : نق: نيِبلا : نا  Vialدبابش داع  

 | <, Los لاقو

 راسكساو جالدا .(ya علا ىسلا Bass et ىب ji ىم ابكار اب

presتانابث اهيف سفنلل توصف املاط عوبر نع  bel 

 ;Dr sie => Lil هتميد رملا اهاقس ضاسير ىدل

 6 زاردمو ا تيوشتلا * ss Loslss هتجاكب .اهيقسي نأ ىدنلا عش

 jme Le Les ميرلا ٠ ments ةكحاض ئعو:4#قداوف اهيلع تكب ه

 رامثأ مىودلا ىلاعا ىف تعنيأب ١ اهقسوج اهتناز نيح اهنسح اي
ef, وكيت eo, بكاوك Labs ىف .ارارصخأ cul Le 

  deاركز  Caliطع اكل ىلا  esراستميىرلا» تمد
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 ةرهاس Jai مالظ ىسف مهنويع

Mكيس مس  

 ةدهقشاسعل فيك هضراسع مقر
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ë) Allusion au 8 verset de la 186 Soura له Æoran,  ه( L. المهنم و: 5ءأل Lein. 
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c) G. L. «سوطن d) S. .كيربيصو 
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 اديس a فساع ن نم اهب مك ةبابش

AT PTE > تام Lies 

 ادري Le بصلا بلقو كيزي ىقوش
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Veبطخو وأ بتكي ىم  
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 DE هظفح نكلو ناس

a) L, فيتاع» 0( 1 لفقع 

 BE ىل هبتكو هللا هظفح ىفنكلا

 برغملا اهعلظأ Ai) سمش

 Loi  ماسشلا ىف نيقرشاف

 ىرقملا ملاعلا مامالا ىنعأ

 هلضف بقات ملع فاسينب

 ممم ىدهلاب مولع عرف
 قطب ىلع بوت wait لق

 هل ىي ÈS بيرغ سرد
 اسهطفل ركسم تارضاحم
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 ايحلا اهاقس باذآ ضاير
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 NI اهرشن اكسم مافف
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 موو pe alt وم 00
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 برشملا اهل باط.اهغاضر

 بداح ريا فش هاوي فكان
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Diىبلق . silىنتناف  

 ىرولل هب ملعلا LES ءاض

 CAS ىوهلا لها ىف بلقلاو
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 ىعست  Legsاهرغت ىم ءافيه
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d) 1 Se. a) R. S. Dhs. 
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OT nsمحا  

 بسحت QG منملا .فاظم
 « س 2

 باكاتسي فيقحنتلا هب ىوعد
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PONS RENE) ya دادهدع فلا 

les ئوعيصتلاو وباسم لاسن ٠ 

 وأ  Laosاوييجانا دنا هلع

Dés aie ىف Lei NES 

Sp À jui 5 ىشخي 
 بِححعذش ال كوضالا ةيداب

 هدبع ىذ نمدحرلا ءاهب ىدبا

 الب مئلعو نم الب دوج
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 اوصل سخي هكا اوقباسنت

 ام et ىسم هللا مهذيعأ
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2 
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 همس د

 ىدقتعمو :ىتابقو . ىالومو صاحت فيلات Las ىف ىماشلا ىيهاش نب dut ريقحلا

a) S & 3e 6) آدم ركو > 9 SM ضورب رد c) SE BJ À) «ىطتمملا d) G. Xe. 
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urlددسملا ىرقملا كأذ  

 ,ss ىف كيهانو

 At ىبنلا jai امداخ ادغ

Lieلالجا و  AE JS 

 ددوس عفراب ايلعلا

 كيك (dei مادخل اهودخ

 Mal ةمدخب يبوط اذك لاغقذ
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 ىدنيي (Dre ىسلوسم فوشاو

pilesدربملا نييك تنير اجلا  

 'ىدصقمو ىمارسم ىالعأ هنأ ىلغ

 SECTE ko كضلاو Lea قحب

 دسح مغر ىلع عوضرم كرد سو

rt? plisديدأ كنق 56  

 Sauna نع sel» ىف ىورد كركفو

LEA Syف ايفو تدب  UE je 

 جرفت عثادبلا = ىف مناوس
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 Es سيل MX فرس زافل
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a) G. S, FRS b) 7 ER AE Te 

 < نيدلاو اًيندلا خيش
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 (So نيعاش نبأ اي ارضف كيفكيو
 ىبوط مل تلقف
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2 

ANEMS\S ه 
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 كلا نم تشير هب نم اب
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UN ouتف  
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Jupesىعادلا ريقحلا كبعلا  

 ديلا تبتكو اهتاخو
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Sal,مزالم 5-9 4  

e) Ce distique manque dans G. et L. 
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c) Ce mot manque dans G. L. O.R. 2( 6.5 مناخلا 
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 aise !ادماح نيهاش qi dent نيكمتلاب لجالا ىالوم هتاتسال ىغقاذلا ريفحلا .ىبعلا
 !اريجتسم لاقو exit) املسم

 هللا هظفح ais ىنبطاخ اء", ةنس لاوش

 ههه ء

 Be برشن ىنكانو

 هوهس رذعلاب ظغف

 :ىقوكس تماع ام كبانج ىلاو

 ندرق لد قوسف ,Xi اهل

 ىنيد كنيد (EPS < خانك ذأ

sait2م برش  

ER ait siىا ب حو وسلا  

dis Ÿ Lol tant,اس لع  

ele,لق  vousىتحدم. دراوش  

ue (Asىوبلاو ةبكملا ىف  

 رهش لارا رمعم ىلا دوعلا ىلع تعمزأ املو

 نيدخ ليك (her وعن تودغو 6

 ىنيصعي ةولس اسشاحو هفم ىشا ولف دادولا ىف كوم عاطانف

ous Leنونفي , اقطاسن دراعطع اوعي ىرأ نأ كعبط لبق بسحا  

 CSV ىلععلا Salt (sos sil 6 نتانيتساسق كتيار ىتح

lee (au ieريب  Qiنيوكنلا هيأ ىسنويع ىربو  
de ومع PES Cr هظفلب َبولقلا ىبكي ven Éd D 

nain pe List Eoiliy Gun 
Crée ءاهحود كعبط < 5 ةضور كفل دخ رمعل Lio خف 

ei +“ حولي Gal Louis Gil ثينع: Loi; كنق“ 

 وشن  aiنكح  Losحرريختا" امل  Laنيولتلاب راونالا ىف صخ كنق

cafe فوشم ناكملا نأ ile نيح Jus كف ام تققح fo 

 ىف  ileاهتيلدح  ctsنييزتلا ىلا اهجوحا ناك ام

 ىالوم  dustاي  Queىنب  (Atىئنيسحتاوأ كيف ئحدم قوف كاي

ct plus Lui x de نع نيدلا نيع وهو كدوجو ىنغأ 

  sbندع هب ىنغتست  vuesنونطملا "قع بغرأ“ نابعلا ىلاو

CS Feمهقاروأ ىف سانلا مولع  disىبف  sunنوكشملا  

a) G. .تقلغ 4) Les man. portent اهحو .© (تبئتساف, ه 5 Si Les, d) Se La, 

e 
2 



=" je 

 (ue En ضسماسدغ رسيسلا CESR <(; رسكاسب لح وعل ةماعم

 Ce ثيل ساب بحصأ KA Re فنحا ملكت ندع تيكا هملكبو

 AM تمقتساف ,xt اي

(oies Ses TE |ىنيقي راسيلا ىلع قيمجلا لصف قدافاف  

(ils ALنوتك كح برغلا  

 يقيينيكت wo ts رسكستأو وعدا

foىقسف  Lastاعلا ىنخا ىرقملل  
LS 

 تانيبت اندم  (elتبرم هفيفامت  8.5 CSىنوسيعل

PC وسديصلا بلس رام ورا انعقدت Te AS 

 اي , deiداوضلا ليسحر  Les, BA Rdبلقي  Losوسب

 عيكس لسجا هلم عدوتسم ىفنتاو ميظعلا هللا عدوتسا

él Prهم كنيس مولد عذوأ  (gratte à nudeىنوكسو ىربيبعتو  

 ىنونظي ىوهلا ىف ىنيقي تطلخ ةدوع See عيدوذ نسم 5 دوسعأو
 w مس & “= 5

 نونجملا ةلاحب ىلع ىضقنت pus تدقف لق .ىناك ىتح

 ىنوكرو ىوهلل .ىنوكس ادبا توجت نول gi nets ديف

AS) Salىوهلا كر .ةعم نسب  (grisىنيييد ىوسدلا كرتعمو  

 ىنوفجو ىرجاكمب SES كلت ليجحتم sais تددو Die اند

 ديب sai ناكو Dei Lissls حال 3 ردبلا لانا نا

 oh نيسحتلا Ge 4# تينغ. 2 ةداغ ىرهد خيش اب اهكيلاو

vers eiىف  ohىنيفكي اهلامج تظحل اذاو اهلامك  

 rune ose heal sand cuil lise ود يح ١

Leةهيدبلا ىوعد ىف رضغلا  Loueىنيضرن اهنا كلوق رخفلأ  

 msi ot Ge تيم Lei خاصا« كنس, نفابحلا ابا« بسح

 .ونكملا Cou نين ايفدعضا.. , Kouk غلا بيكا ii) كيلا

 نيضيلم) ىودصقلا ىف وح ندور راسو نيا clan حاير يني رع
Foام  hىسل كقوفح ىذوتسي رعشل  us? was?) sdeدوفقع ىمظن  Lot 

a) 5. .هيت 1) Se .ذوعاو oc) 5. Wait  d) Les man. portent cuuxe. e) S. «ىنضدوات 



= Or = 

 نيمت كالع ئف is ىفهونت

cl 55e) cé أورسن 

Seat voleاهتاو موجانلا  

 ىديس mb قويعلا ىف تيأرف

 تيرا نودلا نود فبسلا لصخ où نيعاش نبأ bout كيفكي

 نونسملابب زوفت كاسع .باذاف Wok صئاوفلا نع ترجع ا!ذاو

 نيتم BL SLA II pis Jesus هنم اكشسمتم ىدتغألف ىتابق وه

Lise «oeilىنيبجكاب هلعن  

DE و كحل | PESTE j Br 

 Libé 155 كتيدف ملسأو

 مسقم كاوه ىف ىرسع كاذكو

 كلذ ىف اضيا les هللا <b> لاقو

 Os wril ور سلا سم عوضتقاو

 Celaia Les ىفوأ وها«نمب

 فضول عننا اعلا . نود عركلو

Emmeهاقم نكي مل خيشب  
 2 -. 2 ب -

 ببحتلا ةاعذ دو ىذ .ةروزسب

om dl mani نا" كتان 

élue xs Si 2 كاسمخرو 
Ms +) 7 Qt كاسعوو 

 ىبلق كتيهو  ae Laلقا ملو

a so Rat jet, اضيش 

Lomé) عاقل سي كة ساطستاو 

  0اتم هئلااتش  SAUTاًمطاوم
 1 2 هو

 بحدنو SU ادقوش هب اندعو

gold Hô انهم اوسشاو + مكحم Lens ثنا us Lol, 

  unitsلثم اقرش تنز دقو 2ةرخفمو ىلومو حور اسهل  Leبرغم نادزأ

 ١ اهوهطغلاككرفو  pété pot Luادغ بما , Leبغري هيف امسلا رسن

  susسانلا ىكانو  HAEباكا رفنضغلا ىلقي نأ ووغ الف هلعت

lois ms اميف لكأيل or نقلا 1( فوعسا حو ستستف اوضيكمت ءامدمو 

 خيش خيشلا وه  Polنم دبحا  ouéبطخت .هاهلعب اهيف نمو فشمد

ah ouh ئكتصلا+ ماعلا هلاعللا »قرشا دوم .١ 
jo ةلحر عمنا :نعيشفللا الا وبه امو 

 GR تعرماف Lois لنيق west وأ

Daudet és uit 

ma delle gomatt ét جيا 

a) G. L. &. .هن كح 09 S. JF RAS 



ms A بح 

Patate 7. Séls  Léiée ءاسج:كقنعلا وسياتطلا وأ 

 ةلاح JS .ىف:فيقحتلاب .كناو

dus خم 

se 7 ٠. D 0 . هو 4 

ES ثمنأ Ca) De ىدخأ ىأو ES) بوت >) Lee ski ىعر 

BE كدكملاب 

best af, .تنك ef هللا :ئم 

ame Àايكلا  ab, Loاسهبارش  

Yeتسقراسف  SE Se (Tr 

probىغو اكسم  

 برطسب Rs ىسماسق Sos aile E > war La رهدلا ىئدم

re ie E 50ةتوع هللا  > (ueد هنجحلا ةءاضاب ةامسملا 6 ىتاديقع «  هذز وح  

#23 Li x) تينكف اه لاسبعهئشلا» لها. ىتاقع ueخا  sulاهيف  Qiبيها  

a) S. ajoute: 

6) Les man. portent GX aËL ee 

SU ناز ىذلا نيهاش ya eme 

Les JLتكس اة طب ح  

 Si 6 شير اعف هماسهتا

 و

ESAشلي يراك ندمو  

ss قحلاو es نسع j 

RP es 

  msنم

RE نت اف EE A 
 ايداع Lit ءاج

conte قسم jen 

pis ailisiuls DL 

xs GS يح 

 فرار يطل عر تكا هيدي عيد

st JE RENتضع دي سف اييراعس  

 لفي عمل] نايم يسارا كا سوفا

SCهعفري روجالا  

seeds Emme 

pis ot utile se gs انجب 

aka (sic) = 

Ton. I. 

ce) ©. L. 5. .خنق 

dueىلعلا وج ىف راطأ ىم  

Gifsئيلاعملل هيت  sit 

cesناسيبلا  geراكوا  

 بلخمب درا. لك داطساف

calins Ÿ Hat oتايغبلاب  

 ue هغلب كف ركن

 ايداب Elo og ىدكتنتنو

Sosكسيحوتتلا  

 ىقتنملا .اياربلا ريخ ىمحم

(bofعم هللا هيلع  also 

Leفرتعأ . dualوذ ريقفلا  malt 

 تسعوسفست  اسهراهزأ ةسضورو

 ليبين اهب طاتحي سيلو

 ةعفني اسسم ىلا .لوقلا .فرصيلف اد
MEىيدلا لوسصأ مساع ىف  

 Emi معي لإ هال

94 

 هنأو cote لخلل "ككناو



a) S. و au lieu de .وذ 

phrase Dieterici, Mutanabbi und Seifaddaula, p. 148. 

 = 00599 ع

 لامألا مخنتو a الا

 ttes ةليقع بلاط

 دنجح OS نأ ,So كفو

 وصعلا Met نم Lun ةكمو

 ىماسي ال ىسحلا ىف عماجب

 pol مسكه sie CRE نسم

 لاعفلا 5 بيطلا فشمد مخف

Lieاراوسنا  pitىدتفاف  

 الوقلا * ىهعي Doll هقضو نم

 اكارقالاو ot + نسج À نم

 sde أور انيكضيف ةراسجا

 Les St .تاسيثالاو قفنلاب

 طوحا !ذفو اهريغ فيكف

Lu,ناكرالا مكحم وسل  

 قوقعلاب رسيلا ىزاسجاي الو
 كادوسلا Lg ASUS نش واعمال

Lineلفاجحتتلا ل لهجلاب  

 ازيربتلا ىوسح نا راجي نأ ال
 اضرتعم !دغ نم LE فقي مل

dtهقعمج اسمو طرمشلاب  

 رقنلاو اهسم.ظسن نونفلا نسم

 هديدعلا Mel تاذ لعنلاو

 همامالاو ءاوسمالاب Vo مم

FN RUES 

& 

Les man. portentه)  

 ال ىَم هلالا دبعي فيكو

 قايم MERS deg سم

caratsطا زير اكل  sl. 

Liga ls Cdةءاسضأ  sie Nes 

Dreردصدمسب 5250 نأ  

 اماشلا تلخد امل اهتسرد

 رفاو عمج سلجملا ىف ناكو

He dueولالا معي  

uiحار نم.  pesىدتغاو  

 يلوملاا JS jouait :متااعلا

 اكارذأ امو * نيهان ىبأ وهو

 نظلا نسحب ىسلقم نسم مارو

 انضقانت كنق ىيرمأ ىف ترمكاف

 لطخلابب os ةباجالا كرست

Dani, 55رجاعب  Din 

mess Lee ofماسكمالا  

ke] 5 DSنسم  ris 

 دانهردلا | نيم ركمو ابن ىنعبو

 ليشاسملا ie اهوواط, نلقي ظو سو

auكف ا  st US 

 ىضرلل نيعب we ىأر نمو
La JS re dtهتعمسأ  

aوصقلا  rl Let, 

seهديدسلا /, ةديسقلا  

Sasام  callهماسمع ىف  

 ىذعي

e) G.0.S..5. 

2T 0 

fo 

d) Voyez sur cette 

f) 6.0.5. ةكيقعلا 
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ail 9e DES juiىبفو  

 cé té ىف رجاع ريقف ىلع
 برغم مولعلا ىف À لك ىع

 اهتدروا دف ىبتك ئفو كلاط
 Lara iii CL ce هرجغو

 نيسلا ىعاولا ىسع ىدنشقلقلا

 نوعا كاس اول وم سا اع

 لامةحأ ns كاذ نسم حمصي

 NUE هراكفأ ىحاسع تاسمبل

 اطخلاو هظفل مسع ة ىغلاو

 اهّدع نينسلا ىف eut عبس

 ماسثلا فشمد سعسلا ةرضحب

 Le Juil he Le ريخلاب

 dat لاط ام هللا هيلع ىلص

 ءاكردملا مانخلا ىسح نم لانف

 ىفو Sie .ثيدحلاو ه هقفلاو

Léa Louبابعرلا 3  ca 

 برغملا OÙ ىف تذخا امو

221111111101110 
 احيحصلا عماجلا تذخا كقو

 DE وهو نيقس نع eu ىمع

 رجح نب باهشلا ىنالقسعلاو
 ue) La لكب هنوجاأ دقو

 mile Los طورش ىسلسع

 اطخلا ىرقملا اذه لاقو

 اهدعب فلأو نيتقالت ماسع

 ىماسلا ee ىن D ناكو

alleوجرن  ofجيتي  LS 

 hui نيبلاعلا رديخ هاجب

LS, (pts tee smile 

To 

 ىف مانالا ىتفم ناسيعالا نيع انالوم Les ىنلاس ىتلا اهتريظن ةراجالا هذهب تكذتو

S. 

a) Je crois qu’il faut lire هقفلا ىف 

j, 
LS 

 ىدامعلا ىماسلا مولعلا تيب

 PRE EN ىفانلا اهرونب

 نمتلا ىلاغلا ةراجالا رهوجب

 افرش 5 هب ام ثيدحلا ىم

 هتالص نم Jill جينا نسل

 كنفم دكحاج مسرب امن

SA 7) 5. Ait.ه)  

OA |داغسإلادب )نيش . نمار  

 8 هياورلا-د Lane موب معو
© 

Sud 
 اينو نأ هناكبس هديحكن

Ji 5ه-تالم نم كيزمملا  

 دنس ht) موصعملا اناتكمف

94 * 

 كلذل ءاعدتسا Lu مهرغصا d ىلا بنتكو

SL Xe 2 ©ة) 6. آ.. 0. ئعلاو. 0( 6. 0.  



si ot de dé té à 

 - سه 2
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 «,LAS سيلو .تاسيادهلا؛ بانب

asمهن ىلا ىداهلا  ot 

ptهبحا  bu Jensنع  

 cab li محملا زجعملاو

ileهللا فاخ  Mالسعو  

etاهيحتنني ةالص  bles 

LSىسدع  Neىوغ اهو  

 ىردي ال نّمك ىئردي نم سيلو
 ىدكم ملع لينب ةطونم

be myهاف هوبا نمل ال  

 Je ىدحهلا one نع كي مل
 ضقت لاحرت mois هتاطوا

por RTEنسح  ERA) 

Gaءادبالا ىف  ss 
 NES JAI 2-7 5 اق

 رايدلا فردا ىسغواب كعب

 ist نادوسي م ىكسم

 ls cxäly ذأ a hou نئبلق

 Less Di ةضاقفضق

 ىرببعت نع لجي اهحدصو

 ةنأدؤب pénis ىلقم نأ ع

 als هريصقت RS !ًدبع

eiىرولا ٌبر مهل  best 

(yes 53 قسم  MS 

Lensةيجولا  Deنيحرلا  

 5: ىغيعو» (b 5 أوذادؤي.

 راسيستل ١ اصع رصم

Legsىجاترملا ىوقلاو فيعضلا  

 نم ميحصلا عماجلاب انءاج ىم

 ملسم هيف كش Le هلضف نم

 نسحلا فلخلا وذ لسرملا انهبذ

 ىلع هردق عوفرملا دمحم

boانبوب هع ينعا  Lebus 

x) Aبحو  S\ىوز نمو مة  

derرحقلا ميظع ملعلاف  

Asult لمعلا كوش لوكا Li 

 هلفؤرشلا ةقسلا ملع هنمو

 لثامشلاو رابخألا ىرد ىدمف

 مكو  pateضقر هلجال

 , cuودو ال  jetبلط ام

 ( donامنا  Hsهداه ع

 اقرشملا تيكتنا امل ىنناو

 ىف..تيقلا ٍ

  213 ereماسلا فشمد

SL La leg ئانيعا تدهاشف 

tuراما ةيصاظعرطد  

mois =): Lost 

bios is انهنيلما Los 

 هليلكلا ىيعالاب. اوظح الف

 هاسضنقا امسي يمي اهيا

ِ 0 

 هز

fo 

Fe 



 راضفلل زياحلا

æ 1/177 اك 

 .هفاضوا  willىف «رونك de تنام <
COR قال 
ne OS ىَلَع Rnb 

NE SO pme gré 

Hs à كك وقتي داقتعا De 

D Las sl s Jones rs 

Luهاضنقا  qu aieنظلا  

 Magna the سي سس 5le كافل

 A اع دست اع ذاوح ليطلب

 ىلا داس يشل, هناك
 ss اًيلاط ess مهل

 «فاشنفأ, اطعام Loi بكا ةطنووم

 تسغوس ضيق INT يهل تماد

 ناك كوابل ارب درب وكلا
RE al NEفورم  

isنوططتلل فمع حشلا  

(anseبْعُم اربح لكم  
PAS PRE وازع Dé 

  Bi Liتايبالا ىف لوقلا

  Dsٌلولعم هب 0 ىتعي نم

  feat Lesليلاجلا

cé واع 
 ١ افورخ  weنع:

 ساف كولملا ةريضح ليون

pos este 

les séances de Haut 1; 5 et le comment. sur la mo’allaka Hours (éd. Arnold) v w. 

e) 0. 

Voyez sur ce mot (=ة)  

 ملقلا ىيعت نم Vs دامع بأ

 ٍدالتلاو جملا .فارط ىواح

ésلق ةكم ىف  pat 

Le, fous fées. 

 5-2; نق ىذلا CR عما

 رايخأ نم ماشلا ى نم كتف

 Ge نونفلا van اوذخاي نأ
 Mt feed) xt, EAN عم

 اسأل بس dpt ورك
iso٠اس الا  Mis on 

 هزاجالا ىغتبا A5 ىذلا 55

minuit Lie,هنانطلا  

 is نق ةقلكك :مهنتاو

 هباجالا ىم ادب Apt مدلق

miles, Les ppt nées 

je,نونفلا ئف تفنص ام  

 بريغملا مويا نع تدار
 اسهحرش »لوط * سيفا "(ةركلو

QE iso ag,تاي ووصم  

jh jeابتلاع  de 
ft exñilsلئيلقلا وف يبغ  

sai pale st os 

 Ge ماسمالا ديعس ىرقملا

 سافنالا bé ne ذوستلا

3.) le comment, de M. de 

fo 

Fo 

de 

00 

Sacy sur 



FIMنع  

 عئضرلا al نع ىزاجحلا »نع

 ىراج dé cell ندع
 ىلتعيلا ىدوادلا ريهشلا نع

 ربكلا مامالا ىراضبلا نع

ét is maiie, 
 DST ىو pr ملك جوع
 (end ىسع ةزمح نسبا ندع

pont céيمر ةطسم»#  Joli fe 

 Ki ىجايد ىفان ماسم نع

 قاسيسلا ةروئاح م Su نم

 :is لك رينم انمامأ

Lahaieجمق  jee AU 

 هيوكت امب lead يسم

 هزاجأ ىذلا دنع اهطرشب

 لغتسأ is بولطملاب تسل ذأ

 راصعالا ةجيب .مانالا ىتغم

 جرف ىتاصطخحاطلا فيرشلا نع

 موني لك هللا هيلع ىلص

 انا Del Cana هبرس ىف

 Si نأز ىذلا ىلع ايلصم

 مالسالا ممكنا ىم الث نمو

soleils RE pes ميجا 

a) Les man. portent «ركنملا 6) C’est à 

Makk. a péché ici contre le mètre. +) G. 

ou plutôt ىنيقلبلا نع au lieu de ىنيقلبب 

L. وعو ce qui ne convient point au mètre. 

55, vs. 4٠ 

 بوسع.

 ىصضترملا ىرداقلا لامكلا ىسع

 راجحلا نع دجملا ىبا لجان

 لامكلا © ىلا هب ة ملسمو

 ىخونفتلا نع « ىنيقلبب 4 بوسنم

 poli نبا قاع زيقملا ىباكح

 ىكم نبع ىور دق ىقزوج نع
 ىقابلاو ns Le اوربخيلف
 كلام مامالا Lois اذنك

it im,ىضرلا  dus ppt 

Le Le,هزاجالا هلمشت  

 لقملا نيج ىم ىهف اهولبقتلف

 راصقلا نع  ىحيناتسا نسو

 جردلا ىقارلا 8 فورخ add نع

 pif ىف ئفطصملا cam لاق

List (ges es) es dois 

 برالا !ذه ىف نانعلا .كسمنلو

must, siteمالسسعالا  

 , Ho LÉالمقرئ«العاصى 

dire .ملسم عماج تذخاو ce) L. À 

Ve 

vo 

d) AL 

 ىنيقلبلاب و  je crois qu'il faut lireىنيقلب و .5 .0

f) Il y a 16 un blanc dans G. 5. etO,; 

8) Se Rime h) 0. «فورح s) Voyez Sour. 



= NN 

 تسلع « ىيسايب (Es اغلا

 متتخضملا ىسحو ىقلرلا اهبوجرن

dl a)ىرقبعلا  

isىرتمبم الب مدلا  

ui Daiنع  his 

heällsربكالا عماجلا الم  

 ىرق دق Le ىرقي Le سقنأ
Le Of Lelswرفوجلا  

 رضعمر Se و ذا( تلم

Lotsةوسخالا  Les os 

 Hs ضمان نك راج يصحو

 ds sé عبس ةنس ىف

 هببل) د ءاعدتسالا صنو

 قرتفسم كسب رصعلا ةمالع

 هفاصوأ List تاعمس مك

es esهعالسمأ تدين  

raاي  ja GAهطاسقملا  

 نسف نسم ليسفرسن ةزاسجأ

 Cab لب افءاشنا انل لطأ

 وطمملا ضراسعلا وح a Lo ىرولا عفن ىف تلز ال.

 SAS ام Las Laits ىنلا تازاجالا يم « ىهقنأ ىدامعلا ميعاربا ى

 ىو هللا هظفح

 بأ ىعادلا دبعلا

 ىنساحكملا ىيكي ىديس بيسكلا بيدالل

 ىسا_كملاسب 5 نم دما

 نايعا نسم مويجسنلا علطأو

tt Rens05206  

 ايحألا نيب عاش دق ممركذو

Kiss 5 sisi pesée 5 

 ;ss ىذلا حراوج تركو كقو

 نسالا ريغ Lui تاذ قشمد

 نايحالا LEA ىماسلا ايقفاب

 مساوب LS xs افصلا ىسد

 كو لامكلا هب مهرطق نا

 ركذي مهنع عماجلا ىتسمو
 لكنا هل اسم ges مهيلا

 نسح نع ناسللاو ىووت ةرذق
 دو الذل مهر وبن ناسبأ ىستح

 !دنصقلا لاتا ام ىنامالا نسم

 هرفاطلا اياجكسلا ىذ لوسولا ىلا

 ندع craie رباج نسع 2200

Rssهولا مسه حاستا ندم  

 قحسأ نأ ةتاكا يس دهدلمكمت

a) Le samba Voyez Sour. 36, vs. 1 et le comm. de Baïéäwi sur ce mot, 2) 8. خايسع 



ee Vde —_ 

ie لويسرلا داتا vs 

 ىدتقملا هيكصو هل عم

  Mio SAPىجاه نم هل ام ٠

GLS pe hpىقتاوب:هسلالا  

Loعيل بلح  ANT Gb 

 ريخلا ساسا ملعلاف دعبو

 جاهنم ىلا « لصوسم وسفو

 Ml كيس بح ,end. alger يخت Le م

 ui لكلا ىلع هلضف ناف ét ريخ ىع ثيدحلا اصوصخ

lu.اس ا دك نبا  
it,لوطعد فمع  pitىسم تيقل  pme Leiمالعالا  | 

 | مهفاصوأ Le ىكحملا فقح Le مهفاصنا Le ىانيع تدهاشو

eut Lau) hi le pote À 

 اقباست هنأ مسالا ,aide! Ur NU it نبا

Eh MN Mai. iii ni 5 | 

 كين وياج ناب تلاع Gi um tél (of سو

 Li ١ ىنعأ عماجلا ىف ىدل ىوبينلا تيدحلا ىراسق ناكف

foعبجللا رضحمب  . doper pilot juilنينار عيلضصم دوبجو  

esseكاذ  Diهزاجاننأ ىضتقاو ىدعو ءون ىم هزاجالا  

 هباكنلا ىذب تسل ىنثا عم هباججالا نم اًخيءدبجا ملف

 هلشملا فيدصت كلذ ىفضف su def bei out نكا نأو

 اشو اعنصب, ىىدعأ نيمو mie ايشا تباغو ايش ىرد نيميف

 M huiles Li ميسي Le لكرب ىتعو sa ا.

 حف لعد مامالا és نبع oui عماج ist دقو

 ئسنتلانيهشلا ربحلا هخيش نع ١> نيند: ىع Lei ىلا  نيعس

 ى.نسلا ىوار دسحم sul ندع وهو هلالا دبع Lai ىنعأ

 Lo رحب ىع بيطخلا هج ىسدع ىضرلا كمكام قوزرم نبأ نع

 ىعسملا ليمكلا ركاسع il nds) ناعما نع )5 للم

a) ©. L. .ليصوملا 6) L. (مهتامج. ه Les man. portent .آذآ à) S. çyts 4) Cet hé- 

mistiche se trouve dans L. après l’hémistiche si .ىرد .نهيف 



2) 

= API تع 

leو  neeهدم  Drكلذ  

 La جهنلا ىذ فباسلا ىلا ةاذب

 ىوارغملا Quoi Las هخيش نع

 Dai صصص وبشلاو طووفلا

 JS Qi ىكلاملا ىرقملا

 تسلق ةعبسو ىداسهلا ESS : ىسم

 تصاسسفلا ويدور ,fie يتمم وحسم

 Mot  بوركلا ىلا نيم اكلم

 دصقلا Eos مانخكلا قدح

 هحرش ئلع هل DS نأ ةسرحكملا قشمد ىنكاس .ضعب he lue) ىهتنا

 هتروص ام تبتكف نالسرا خيشلا ىدحيس هللاب فراعلا

 رارثالا ةيفوسعلا ىدم.اًملف

 2فراطملا ةغباسلا مكحكلاو
 Dh لراوصتقالا 21

 انسولا ىلاعملا نييع نع 915 نم
 رديهشلا نالسرا ميشتنلا

 انادزا اهالح نم اهولع اهب
 هند

 . اهتاياغ ىدم ىع لوكفلا ىبيعت

 ديدستلا مهانم ىحتنا هل

 Ke Lis كرش اًضرعم اسي

 ه«ماهوأ es جد رخال هند

 فلطمبلا دوجولا كيقي ىمع

chose a) passe ét 

 fe we a+ Le احرش

 ىنلا تاسياوو.لا نقسم 00

La Lie ooىوونلل <«, ئمقنا  

Le, ©,ذه ! dustلجولا «ىدابلا  

 cb Aie فلا ماع ىف

 هج فاطضنلا 00 uit علما يس بلا

  Lai) at platsادمط 5

Les تاولص ىنسأ x Ake 

 راوسالب صصخ نم فيحا

pe poilsفراسعسملا  

 ءاوضنإلا رطمتست مهب 2

 ous Lis ppt ىلع

 ريبكلا فراعلا Lomé خيش ه

iles sushi pones 

nt,اههنتانيإ الكلتش  

Dei Milles ومار وحن 

 اكلسب نأ .ىبا م ىدانت ىيهف

 هماهم ىف كصقلا ot نمو ٠

 Libre ىّنعم باب نم اهب مكو

SX ea 5% Lesنطايلا  

 ماسلا فاسد ىف تيار كفو

a) 6. (ىهقنا. ه) ©. 5. ىداخلا» ه Je crois 

qu'il faut lire .اكلهأ 7) Lisez ماهلالا نع Gi, 

Tom. I, 95 

6) ©. fou; 8. .أكن d) L, «فراعملا 



 ت (ONE تك

 لعرب سد SA ىليعلا سسهست

km) Li, é Seاد عاسم  

 2 ge اعدبت سم هتيفلا

 ىسناعم Xl دوهش ىلع

Leريركتلاو نافتالاب صاتعأ  

ns PE |روحا  

 Leaf ة ةيهنالا ىدبت موي ىف

 تاج بوسنذ pliée هيد

 ادمرس .تاوللسص Est هيلع

 ماضخلا ىف كسملاب نتيجرأق

 . برغملا guise انئرانم تدعس
GAS (isدق  phبجاحم ريغ  
bat alمسل ىجحلا >6  ik 

 برغمب كاذ لبق ىم تحب الآ
 mieu ايون ولع

Qui ohبذعي مل( ئذلا بذعلاب  

 LEP Er د يقم

Rs 
 Es هيجي DOS ىلا

  0ايي 0

aise je ثيح jus dort 

 دعولاب اضوسلا )5 ىنشلكلل

 !دعاص «ىلجاتلا Loi ىف لأز له

dreىف ىرطظانذ قلك  SAME 

Joام  siىئسناسعم ىسم  

 ne he ودان ا رسال

 JDE نسم (Fe زرسأو

 ىفوألا suit هيزجي هللاف

be,لجو نم قرقملا اذه  

 تلح رسم die بورك فشك

 ادسيحا ىيشاهلا 8 ةذط هاجب

 ماتتكا الب ét ةرطاع

1 

 ىسيرغ وأ ىسقرَش نساكملا سم

1111111110 

 GA DR ملاعلا ىرقملا

ioدع محو  jaiقوشمب  

 SS  برغت مل هاننس باستكا ىوسن

EE 52ليتم هيك كاين  

 الئاضف طيحملا ركبلا وم ىرمع

 halle دنا بع نين طن وشو م

canal AE ailes aies 

ÿ Kw! Juill نيبج ىف وعم 

LARAD> رس بسإ هلع ds re اذمأ 

jhاهافاو فشمد تسييس عب  

 نب دمحم سمشلا انالوم نابعالا ىيسردملا ركذ dell بيسحلا ىرسلا ىغيطاخو

 dois هللا هظفح ىقشمىلا GANT ميرك نب فسوي Use ريهشلا ريبكلا

© 

a) L. sul. 6) L. .ءايبنالا ce) Voyez ce même nom حطو qui manque dans nos die- 

tionnaires, Orientalia, Il, 264, 1,5, infr. 
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a) L. 

la lecon 

CIE 

= Or د 

CR #5] 2 - ® 

AS ضورك WARS SSII ميد 

 برشملا بذع رادكألا ىم وفض

 بيغم Jens انربضي داكيف

 بكوكب رودبلا تسبق الو هك

ouaiناسمولا  motsبهشاسبو  

 moi voi ىضقي ىلعلا ]=

Css pe TERRE Ab 

 ىم اهلايذا
2 “he 

au in ةردجاملا ds 

ab فرسع JS ع 

KG St usبربط. .توعبع,  

 Dal ىوهلا ىف بّذَعملا ىوكش

 ىب لح لق ام قرغلا وهو .نلهجو

Siبلطت نأ ىوهلا ءاذو .ميسنلا  

 es كفطعلا ةاجاح .ضايير ” ئبح

 بدهم min يدوس

 is ور JG هدنم .تامعنل

 ie كحدم نآلاو ىبلطم نع

Vinsرخسع مايالا  di 

 ىبقعت agi ىلع لوطي اذلف

 DE نسم Rss اكانث الا

 ىبنجت ضسيرقلل بجو او للاخ

 5 خاالضال داو لد 1 قسم

LEE ceبقثي د 2  

 is w ‘ مل عماسمم Ps نكل

Se si. ë) Les man. portent «بذعملا 

ee تركابب :لشاضفلا SE 

di St hat انا سيفا وكنب 

sais لئاضفلا 5,510 بطق وه 

ss Less تلواج Le لضفلا ىف 

Gifىف“ ىراجكي  dellهل نم  

 اندنع طقست ani حامل ىغس

 احلا اهرهازأ

Les cuiteترطعتف ابصلا ثوخ  

CRE do Less joliهب  

 et ركذ اهب ىندشانت: تناب

 اسهل وكشا اسم Mie :ىلا قكشت

 اهب دجو نم لح كق ام تيملعت

 ىكتشي Juke ىسم اهيف Us مل

 نم هباذا ee نم انسح 4 نضغاب

 فطنمو مهيسشنلا نم قرأ 6 عبط

Lx .دور  Fr.)ىلح  

Li se noue 1ابدجم  

 ىنقوعي ناسزلاف ادع ىالونم

féeترخا اذ  uaىديس  

 ;mile بيدالسب لفي كاذكو

 ابرهم هيدي عقشنم“ موو“ كقلا مل

 blé ضيرقلا لاسج La كالول

 ىنتكايرف Sie ضهني مل كالول

 ادغ Let رماي تسلو عيساف

MEL لوقعلاب بعلي ile 

c) Les man. portent .وذو 

de 5. R.0.; ©. رضعابز L. .ىصغ اي de crois que ces mots sont altérés. 

f) 0. .ىنح 8) L. .عبط #0 
0 

95° 

x: 

Po 

d) Telle est 

e) 0. 
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osاهنسح نم تدع ةيفاق للك  Saleبرضي مل ىلعلا ىف  

 5 هي

reبضخ مل توأم ايذع  

So _ 

 ls | ىالرخ ندم Ass دو_خ

 تانغ  Édةنيز Lis بهذملا حاشولا ن

LS? 5فادصوأ ضعب  ERA)تدغ لق  

Remises Lee, dell lus utileبلص  

 ىبنلا ىع ئوقلا ىتسلاسب هيورت اهب تعقاف Set كسنم مورو

 بلطتملاب Just jus jus f db ile كنتم ةرانجالا“ ىبسح
w) 

  yبهسأ وأ لطأ ملا نأ هحدم ىف ادغ ازاجيا بانطالاو علب
 3 ميم

foتاييفم  yىصحت  ileهاضف  

 w 2 ع

 say هتروص امد هتوجاف ؟ىهتنا ىميركلا فسوي نب use ىعادلا ذمدخ

Cal 5-2 Tr 

Ehداستعلا بيتم خيط  

 hs لستر سو رسولا

dustعلطا سس  séىيدلا  

 داستسالاب ain حايمخ*ضخو

 راسععالا CA رسصع yes مساق

 اكومعوتب NA, sale GA مورب ام هللا نيد 2 زوح سع ن وفني

es L=sfs 3ةلمالا اياطعلا دل ىذلا ى اع ءاماك ا  

is8, 55 نسحلا عرشلاب لسرملا  Sal)مهغملاز  Stنسسللا  

 xs اسوس dues ىو كح men Co AS CI < عسم

Ne Lau lessكوسا هالوم ضيف نم فقوم نيتك انما |  

 =" RS ام هللا xale ىأص ىرولا AE نع ثيدحلا اصوصخ

 ماشلا كب ىلوهلا دجاملا ىماسسلا ريهشلا انالوسم او

(5e |لعل جاين  pa)فسويب ندب كيكم مس  Lot XI) 

 ىامالا هدلتعشق دم اءغلبم ناضل ىسفو وسع ىف ;Ji ا

 des Sol ١ نطل بوش رووا Laitoule )0 للا نجوي

mulet ils fus loفاد يرزق  Lesهبوب  | 
/ 

 ا 0000
a) Les man. portent 5. 
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 slt ىذلا دنع اهطرشب

 باوجلا ن

 هلمج نونغلا

 نم لك dues ايجاترم
enنيف فيبر  

 (no بيعل سيل ىضولا وذ

111111111 

 À اكسب لجأ مسأو

warez Lesىف  

 لينالا هيفتقي مهن a عفصلاو

saiناجل ندم هللا  

 ىقطنعملا |

Fo, Les 2متتخكمو  

 ىسللا ىوذ مالعالا ىع لضفلا ثراو بيدالا ةماهفلا بيطخلا .لضافلا

 فلا ةركاهل احسب '

 LS اهب .ىلتم .ىم ناسي

DRE MEETاوصلا  (es 

 = ,dia ام

 où ئف .تررق طورش .ىلع

sieلق ليكالا  sisi 

CEنىكأ  Le) Leiأرصقم  

JA,ٌلبقي ميركلاو داب  

 ىناجحلا :ىرقملا اذه طخو

plusافق ىيتالثو فلا  

 مح وريلف

 منتغت تاولدق

fo 

Asie) 

 ناسكمب 1er ىدعو نيلقخلا piles (59 Mao so اب

 DS هب اوقاف  اموق. سردلاب توجا ... نيرينلا ىلعا ىلع

 مانخ ىف نكي ناو ه نيو اذ Ke ىم Lost ail نينزف

 نساحملا ىلع si ام فشمد

oasisناييتلا قدح ىف  

 ىوسلا جهنلا CA ىف ىيكلاسلا

 ةينيبتسم ىشرلا ىف هلبسو

Dفييفرورر ةيسذواط . 

GRمه 6 كيفن ام =  ua 

Litsعراسملا اكذلا ناديم  

a) Voyez ce mot, qui manque dans nos dictionnaires, Æamasa, p. 503 , 1. 4. 

portent xls. 

 نس وس 0 نك اذن

 05 اهب هتوجاف

deiم  aنساحم ىم  

oc &bsuil, Let, 

 Gil ثكيدحلا Lo قيبغاولا

daنير لجا ملعلاف  
 هفيرشلا ةتسلا ملع ناو ه

 ارجل els ناك كاذل

CEعراسبلا بيدالا لضفلا !ذ  

Les man.6(  



OÙ =دع  

 بسحلا ىماسلا Salt نجاملا

petit Liنيسلا:ةيادغ واويصالا  

 نسللا ىطعم masses dE ni عديشلا هن لع قدموا

 ايلعم ئلاحب اناونع mt Le Rem) lat «ىنلأاسي

Li Lo,مهتسجا  eusىمو اطخ«نم!ارفغتسم ٠ لطب  Mas 

 عشبي Lee Dé (ee عسي اسم لك je وريلف

 bé Cheb lagon .اميرصا علا« وويتلا-ةبع »وهو

 تعمسأ املتم ins امظن Cat وأ PRE) Labs م

 تقس.ىق game انهدرس نع. نقولا قييصي كيناتشا ىو

 كتلاسملا:مصوال ايفتقم كلذ ققحيلف اذه ريغ ىف

 راضفلا رياح bee plus suit عماج تذخا دقو

 Dans tin 24h listes St عض
 mil bee Cie of os mal قلظطرتلا 6 Gall ile خص 8.

Jet Bts2 ىقارعلا  Lou utققاوملا ملس “ىف  

 ملكلا ريخ توح LA au نم he تاياورلا ىم ع«ل امو

De niet ٠.١ jugent it oui Eee 
cu Slide ee La tsفصلا  teنيه  

LA os loىيئلاعلا  lentهللا ةيلع ىلص  Lisدمرس ! 

 راسو طل.« يكب  ls die ones ffراسصتعالا رسخال :

 ماشلا pile Lie ps قلع por ىمحم-ىديس :بيرالا لضافلا ةزاجالا 5 Gaule املو

 هتروص ام لكع نع هل تينك رفسلل

dent4 نسم  LL 

dit 5 ءاتيلعلل oies 

 ىراقلا هيبنلا ىوارلا نم !ديج

 مالا لوط اهلبي مل الزانم

 تيدكلاو ميدقلا ىف لضفلاب

 تا
ESتسيد_كل.ل نيعأوملا  

 ه) 6. آل. ىنلاس 5( ا برعلاا



— Vèv — 

LS LAS LSنييبتل و  

po) Gers اهناو 

tnt) osمسح  Erنسيحسلا  

 عز موجكان 6 ىدتهملل اهب à مهنم

 ايص تيه ام هللا هيلع ىلص Last ثيدح نع اوحازا مكف

 ىلاق داشرلا ياهنمل ناش ١ ىلاغ لصم Je ىذ فيوحت

 et Dim bus هياوللودابسلت يتعب

 mai حازأو Lil 0 ne همالا ىذه صشصخ سف هللاو

ASEايقنم فدحو ىفو ساشا اوض 7 اهينوميسلا ف  

 ot نع هليصحت ىف نوعسي ١ نسز JE ىسهنلا لسا لزي ملف
ob4 ارسغ مولعلل « فيسي نمو* ىرحت نم ةلمج نسم  

Er àب بي ويسعل زا ص  
Jam. Dasىلولا ربكلا ماعلا مامالا نبا ىلع دجملا ص  

 ME ةبضه نوكسلا 508 تاس ريهشلا خيشلا مع اد

 ياس ع Liens oh 3, ب اشاره دو يصوت ادا
 ve Lai أرئاظ ميحصلا ضعب Sy ىنع نم ةلمج نم ناكف

eeككاذ . SUN poilهزاجانا ىصتقا اهدعوو ىسنسم  

 هباجات 15 رمالا أذ ىف نيسل ذأ LENS ىع ىسفن نتيبجعنأف َ

 قىعرملا | بيلطملا اذهب لثم م rte Re ١ حس

 دايعيرم pli نشل ,les guise ee nl ني

Las Yi due cel EN REمدر كاذب  ah 

nsين وس تي  botليتأ  tisse ppال  ut 

 ىدفعو ىبل ممصي ام 38 ىقتسمتلا غيلابب اهوريلف ]

loراضافلا ىذ ريهشلا ىلع نع ىراضبلل عماجلا كلذ نيم  
  2 weل ©

 ىدنشقلم نع  ESنبملا
 نه د

a) GS. .مهن, 6( ©. ىدتيملا ce) Ces mots ne se trouvent que dans le man. L.; dans 

les autres il y a ici un blanc. à) L. the: 6. le 3 £ » impulit aliquem ad rem” c.a.p. et 

Dr Voyez Baiéami I, 147, L 3. F) 0. lei .ه) 0: اهتيثأ 
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111111111 
js Si يسلاطبل قوق رقم 

bn ىفكي ءانغلا ةضورلاو 

Jedi ses Liu (aie 

 جرف ىتاحطحطلا فيرشلا نع

Fe Lie up a RTE 

RME (gdموي توف عم  cie 

 PEN dde هب وجرأ

Leursرملي كلامك صن  

 اهيبيعت os اينامت تدأاز

alleليك وجرا  ile ei 

 ءاسنالا نع هللا هيلع 2

 داهشالا .اجلم اياربلا َتوَع

 RER ايازملا ىوذ هبحص عم

diوي رعم  afهن اديني  

 جر Le ماتخلا ppm ee لانف

 Be pit ىنعا مالسالا ile ىع

 ىراسيدلا AS ردم ف اهضعبو

 اهحرش لوطي كينانسا» ىو
 Dei نسع ىستاسياور نسمو ا.

Seti ns Linie2  

passe PRE"ىلميةدط  

LA ciىفاسعم هبرس ىف  

 نسل بمر قوما وسر ربكم

 et déesse د الم

 La الا المساق اولا ل6 يحلل
 ءاييسما الباتش ii اهفو يلف

Telus 5 LS 

dutىدلهلا ىيلسرملا ريخ  
Àىنسا هيلع  mai, Gil 

 هلمع + باسظأ نامل هلكت حلو

te misانجز لوبا فالك  

 نيكد Ge نيكل ريكا خيشلا مداخ اضيأ اهلهأ نم ىنبطاخو

 هلوقب نيدتهملا لبس هبو es هللا كلس .ميفاربا :ىدّيس ىمركالا

 امزلا ركب هتدجوف . . انيح ربحلا ىرقملا ٠ مامالا لصف ىف ثركف

 للا sans cnrs, piles ءاسفي انيددلا Dos ن

 حسا نالوا نيب Hit Ligues لينقاو افثالا بيكع Lilo ه .انيطق

 انيرذان انك نكانو (Ÿ VE 5# & ناكف انيهتاصلا رهش رطغب 5

 انيبم xs اهب ss} Las, joie لاق مدعلاو

 EE ةرئاحا ليصالا Gt وه
 لغم داب LATE 5 ىكضأ ن أ ؤرغ الف

a) 0. ابيرغ 

 دءلوقد عت دالأ ءظفح (cs بكام نحل ىفطصم Les | (San xaaal| KA) مهفم ىنبطاخو

 لضغلاو ملعلا ?pe يلا طق لماصف

 ىوسلا HG نع ts ملع لك ىوح



# Vol = 

 8 لصف فطنم ىمو فيقكات jui) ىمو

 لحضفلا

Logisم =  mo 

is 2 hopىلح نم  
 ركاف 0

js a Lx 0ىلعم  

 Mi ىلع Le لضفلا Lie اناقس

 JU نسحلا فئاف jh رغشو

ieنم قرامذ تكي اربح  dE 

x)لكلا ىف لكلا ىلع ىمسالا عضوملا  

 ىلحلا ىلع هنم بادآلا Le تقافو

 = م Self صلاخ نع LUS ىقل

 koi ى

 هي

- 

= DAS\s ÿ بيغ رهاظب 

 هلوقب ىللا و قسما ثفعس C2 MAS ىدبس خيشلا ى

Saudi punisٌلئاضفلا رنك  

bi Gaanll (ait 59eلكاس ءاج  

Mدور برك نر  
 لضافأ ىع لسلسم تيدحت

 لزانملا Le ماهتلا ردب قاف

 لقأ 'ريبغ ىل دوعسلا eu حال

M5 ils Gt ei 

 ىدعاش ىسحللو انيع هب ىرقف

a) 0. .ننساكم 

Tom. I. 

b) 0. d;> c) ©. L. O. rh. 

 « فراعم po شم Lists زاخو

GESمالا فشمد  FEاهرغت  

 هب eme اهلبق ارصم فشو ه

A200 برغ فنفأ ىم تقرا  

 ىرولا تسئافت Lg هتسادفت

ner 5 نأ asus ce قلط 

a au خرم نحنا tot Le f5i 

Léna HAE LS 4) els 1 

és le Lu,اهكابسن © ١ مع  

Gas who ىلعالا: eo alu هل 

is elèdi jee Rage Les 

 ىدم كيلا  dualةيحت ريقكلا

Dal Cest (is Je loمكس  

 ةمعن غباسب اوبكم ةنالإ هلا

 " ES sé افسالا ىّدل تمدو

 اهبل Lil نابعش ره

 ملحو ملع ضور نوكلا ةجهب

 تءابضأ لق هاضف جيباسع.مب

Listesراص هظفل  cosy 

 is ىفاو نيح برغلا ىمو.ه

jeامل قرطلاو بلقلا ىف ىتم  

 خرا ,au نامالب ادغو

 هتينمأ ae a .دللا ركش Last لاقو

 دراو مركا ماشلا فقشمد كانا

d) 6:10. Aa. +) 5. Ki. 
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a) S. .ردوكاب ءافشلا 

NV = 

 كلام آلا نوصغلاح نيل فطاعسم

 كقارفلا قرف قوذ ىم SM عمفر

 دئاوفلا لينل ىعسي دصاق مكن

OLىئوت دوكالاب تمس  Joli 

ONEىسلاا اسمود  Aaدرأو  

 دجا_مالا se ا ans مسيو

 دراسطع فرو مارسهسب ةودطسو

diدجاسملا عيمج ىف تيدح  

 Dblés Muni Li ىدتيي اهب

diseسانلا برو  de tesدحاو  

 دراوشلل تديق لف هتركفو

 AU Aie نادزي اهب ماحكم

 دماشكم# ندعا ترفسأ pole .نيومش

Aie uns pe LS etes 

 ile ةريخ ىّدحلا لوصومل تناف

 ىدعاسو دوسحلل ىنومي تسنأو

 درأو مس رالسم نم هتيغبل

 كاوحلا“ه.ر ووش. ىقكت  انهلا' بوثب

 AL ءارذسع ىز ىف eat كيلا

 دجام ريخ ايا ايلعلا كتوضكحاب

 HA ىف ايحلا مس Le رهدلا ىَحَم

 ة) 5. ريغ.

 ةضور 0h ىف: الالد ىزؤسهو

 Asub ترفط ىنيع اي رشبلا كل

 هلضف ,put نسانلا' ىيبب عاش قل

 (x قذلا Dali درغلا .ملاعلا ىم

 تفص نم at سابعلا وبا كاذو

state 155 sf 5ال نمش  

 ةعفر مكانلا ىلع اردق ىمس مامأ

 هدوعسو ىرتشملا  عافترا هنيدل

 Ai هللا ناب تدهش

À,هباحر فشمد ىدأو 0 لح  

klues لكو 
2 

 لثاق انا ame ىف ىسع !ذ امو

mondes .زيتا عقلك عوار تسر If 

 هنابمد اهزاح ناعم نسم مكف

 a, sis افشلا* ىواح هقطنمو

PIVOT 57 Lu ER sols 

 5 ىلع مكنم خفطع ىسسسع

 ىدعاسم نامزلا بيو ىلع تناو

 الغار ىجملا ىف مايالا ىدم ىقبتو

lo,ىف ىلتكت اسورع  de 

 مكموص كعب نم رطفلا ass ىنهت

Jus sisتلثم ىه نا رمسلا  

 Lo زعلاب هللا نامأ ىف شعو

c) L, Dee 

 و0

to 



NN 

 نفاشملل ىحّصلا شمش és Le .اهبطق وحن نم كالفالا ثراد امو
 هلضف ىم هللا هداز اضيأ لاقو

 ME لك فسولاب وجعا

 ele داوفلا ىمصيف ونري
 لماذ تودغ Li ىلع

 لداع ىرهمسلا ىنقلاك وأ

psp NS atiلانسر,  

 لزاعملا تسهببأ هناعرب

 JAN رخاف ىذلا وهف

 ىنابس هنافجأب ىبط

(assاملا ظاحللا مهسب  

 « ىجن نم* لقعلا cé كف

Last Li Lt OS نأ 

 . ناب .طوخك pi هل ه
 لزاف داع فرطلاو بلقلا ىف 2 ىناعملا لماك ادب ردب

 ليباس pré نسح Son  .هاوه ىف َبلقلا 4j ىق
 لضافالا ىضر ميدم ىوس ١ صالخ ىل هنم ىَقب امو
 لزانملا ىف ردبلا ىاع امس دق نم ىرقملا هب .ىنعا

 ناس لكلا سعي: تهغلاك  ادامار هلل giant إب

 لماع !مولعلاج» مو Liu de لك راح ةمالع

 لماكربنايبلا de je HD مولعلا رد شم ىق نوم

fsbلمآ لكل دوج كيدم لصف. طظيسب عاب  

ose 2h all hsلكلا لص .عيرس  Mots 
foىف. ملعلا عماجو  lentلفاح«لوصالا ىف فطنمب  

AXEلماش سوردلا ىف هذافا امهم. مالكلا ىف  

 MSG للصاولا ىدفسلاب اباد ثيدحلا ميحص ىوري

pesلئاسملا لكشم ىف هانا دق نم دافأ مولع  

jeنف ىم لكش لك ماهبا  SUلثاسولا ىلا  

faiىف  REىناعملا  Ait ddلفاحملا ىف  . 

a) G. 0. 5, ىنجان 5 est le titreة) طسولا ىلاخلا سمخملا ففولا ىف ةلاسر  
d’un ouvrage d’al-Makkart, | 
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MONT 

a .لحاس لكسب vel, he 

 ىوف نم بوجي  oùلزاب

dis ns LS mis 

 لفاك كرو نم هفلخ

 لئايشلاو مسجلا ةكصو

Sa لحال سالما die ليم 
 ىحنلا بر  Coلذاب

JT سيلو اروسن ردبلل 
Delon él ar itolée, 

 de السجاع اورخداو

 de لادج نم مهناصو
(Saltلماعملا ىضرسلا  

S 

 XÂA ضيفي Last رسكب

ilsقرش وكذ برغلا نم  

 ناسما ىف ىميلاب .ءاجو

 لاقل 25 قياسا لبانكاذ

 اوناكو مهل اةيغ ناك لب

 هيجي معو هوسل كايف

 ei Je alt ملقاوج

 ىلايالا ىجد ىف هسيودل

 hs ةمعدذ ىسنف ناز ل

 مو

 هلوقب عد هللا هظفح فشمدب ءابدالا ئيش ىرمعلا ركب وبا خيشلا لضافلا بيدالا ىنبطاخو

 Dis تزال ويريح كاع ANT اعدم le (ll بما
 Mi مصخلا رحبلا لماكلا si بر دمدحا ىرقملا

 Sue 4 Ji 000 1 5 Lee رصعلا ١ذف كلام

 اهمالعا تنع ذا fume لح ذم

 اهدعس ماد ماشلا فشمد ىفو ه

 اودكامو HS هلضفل

 دعسألا ماقملا اهب هل ناك

 AU ال ىتلا هيلاعم ىلع  مهعيمج اوعمجا ءاملعلا

 ُلَعَقَملا ميقملا هنم اشكلا ىفو

 ME ال ةرفز بولقلا ىفو

 Mets het | الار تلقا اسم
 دس « 2

 كرسغسم» هدوصع نقود حاسص انتم

 اسنيعومد  ةقاوق le نيبلاعس

À تحرب ٠ BA AA a LS.) 

a) L. .لجاس 
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 ىداقنعال هللا ماع سيل .ىل. مهكيدمو هللا مهظفح فشمد نايعا مالكل ىركذو تلق

 نيرصاقلا نم ىلتم اولماع ثيح رهابلا مهلضف ىلع ةلالد هب تيتا لب الضف ىسفن ىف

 ؛لقأب دل ةقيقحلا ىف تسل ىنوك عم «هلماجيلا كلت ME هوسكو «هلماعملا هذهب

 ردص ماشلا ىقفم رصم نم تبطاخ دقلو «لهجلاو لطخلاو أطخلا ىم هيلع انا امل

leiةغلبملا لالخلا بحاص :«لامكلا لايذأ بحاس .«رباك نع رباك دجملا ثراو  

 ىنرضحي مل باتكب ىفنكلا ىدامعلا نيحرلا ue خيشلا مالسالا جيش Le «لامآلا

 ةمايخلا 8 SR iles + غلبا ٠ ماشلا وكت :ناعطالا "ىداح اي

ah,دامعلا ابهيعفمب  Lotماثتلا ىف ٠ ىوهلا .لمش,هباماد  

Coleامد  mai1 :  

 مامهلا ىرشملاب اًثدتبم مالسلا ىدعا رصم LOI) ىلا

 مامذلل افولا دنم عصي ملو 2 هفرع نم ملعلا رشن عاض نم

 «ديديحالا ةينسلا Mail تاذ هنتاذو « هيلعلا هترضح ىلا Cast فكت ىدعا

 ىتلا ةعماجلا «4 هيدحالا ,fall تالصلا cn الوصوم لزي مل اهبكص نم ىتلا

 | دفاوش اهيلع اهنم اهل
 دحاو :ىف مئاعلا ges نأ ركنتسمب هدلث .سيلو

‘el لك ل فصو نع رجعأو «/ هرصم ىلا + free jo بولق بذج نوع La 

 ىلا لصو ولو  uit saعرز :نمو «هرعشب ىرعشلا ىلا وأ  DEبولقلا ىف هبح

 دعب بوذي بلق لك داكو «دقوس ىلع ىوتسان  AR AEترهظو «هقوش ّرح نم
is ىلا وِموبَص js 0 + ىورشلاعبةناربابها ةويرعلو ديط سلا وعركبا des us 

 نىوشم  ceعدباف نونغلا نانفا اهضورب عرف نأ كعب «عدو ىنح ملس ام مث ماشلا راز «

 مهساو  KOمعرقوأ ناكف «هدادو نم اييصن اهلها ىم  ieاذه  Saعفر ىذلا

 .فلعو .«هدامع كمس مفيدا  house«<ىلدتن هبلق ىم ىند هناذ « هداوف فاغش

 نم زافو  amءاقبلا كل .هللا مادا «ىلعملا مهسلاب  LU countنمو «ىقتلملا كي

  RLEeسرجراةنقإ اماؤربت فليقل تظراح ظلوا  RS pe ose MAS NEsلضلا

a) Ees man. portent .كتل . 3( ©. L. 0. “ماهشلا e) ©. L. 0. انهلا. هز G. L. 0. Si 
sie 6) آم ali «sh f) .آل. هرصمل. 4( ©. آن. 0. خيبكصي à) ©. .دتبكمل 5) R .دممركو 
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À ىفسويلا .صيمقلا رصم ويزعم ئه لب». ce ئفخلا» فطللا:وه ميرك ٌبانتك 6 ii 
 لجالا 5 لخلا زعالا لخضلا «ىنسلا لضفلا وذ ريشبلا هب  Lilالمتشم « ىنساحملا

 نم ةغالبلا رطقت داكن «رهاوبلا تايآلا لب* ءرهاوزلا موجنلا لب «رهاوجلا دوقع ىلع

GS ناسل Gb ىرعش تيلف «هيشاومل ىلعالا lb ىلا لوصولاب كيشيو ‘exil 

AS .نوما سسفنا..ىه ut € نامثالا ةيلاغلا « ناسثلا ةيلاعلا «ناسحلا دهلوصف ىلع 
 «نايقعلا  puisتاماقم نم  pubتقفطف «نامزلا  aitىف اهيناعم*نم  gui<ضاير

 عطقاو  CDىف  Letteضايع نع رصعلا اذهل اضايقعا «

  deuبكاوكلا  bin«ىملك اهل ىضرا الف حدم دوقع اهيظنأف ىل

 هيلكتلا دوقع لب «هيلحتلا ىيقع ىلع ليتشملا «هيلستلاو ةيزعتلا ليصف اميس الو

 مكذيملتل  ANهللو ءاجف «ميهي داك نأ دعب «ميلسلا ةيقرك هل ناك هتاف «ميعاربا

 ىف..هرد  met««لاقع نم هتكربب طشنا كلولا ناك ىنتح عقوملا 7 « لاحهولا

 قفز قفار. نيشلا 11و  paul Go aeلاححلا الادبج

 هللا مكارجف  Lieىتميرك نم متركذ ىميف .«ءازعلا ليمج مكل ىسحا مث «ازجلا ىسحا «

 ضرالا ىف ةاّنكام مكنم م ىقباو « عرفلاو لسالا  feمعا سانلل هب  sealخييصم امأو

  D lusديهشلا هادم  pensait mulنمحرلا دبع جيشلا ري

 ىدشرملا #«  Leiléتباصا ناو  Lieكقف « ىيوخالا مكنمو  queنتيط لب < نيمركلا

  Etمالسالا ىف هباصم 2 قف  Gb, Caliىعدي ناك ىم هللا مرح ئف هب

 دشني نأ ٠فحتساو «سيحلا «ساحي اذا ىعدي نم «الا هدعب فبي ملو «هملمال

 «سيق هب سقي مل ناو = .ىف ١

  Lesلكيم قالك  ie tte eeانهبكا ضو ايتن
 عت هالاف  giمالسالل مكدوجو ىقبيو .«نييلع ىف هتاجرد  istمكتذمالتو

 لمكا نودهيو « دادمالا مظعا مكتيعدا تاكرب ىم نوجري «دالوالا  faultىلا

 مكغلبتو «هبلعلا مكترصح  eoنحكنو «هذاعساو مكداعسا هللا مادا «هداعسلا بحاص

a) 6. .ىقحلا 6) L. .لجلا e) Ces mots manquent dans ©. et L. Lisez هيشاوح au 
lieu de .5. ملك. ر) 0. ىميرك (2. 5. ىك. ه (هةياوح. 4 g)0. .ىقبو 3) L Lifle 
  m) Ce motكيشرملا 42 0. دمع. .S( Ce mot marque dans 0.  4عفنلا معي“ رث) :0 (5

manque dans 0. x) L. سانحأز 58. Mit Lisez di (ه L. msi. 
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 مكلئامش ركنذ ىف ةريضاحم تاعمل اغاهبأ ce هيبدأ نونف ضاير ىف «هيهشلا RÉASUO ممم

 «سلاجملا رطعت ةليلجلا مكلئاضف رشنب ةرواكم تامسن اهاهشأو «سلاجملا 5x5 ةليبجلا

be du,نر كيك سدني  Elles AT MOTقماوكاا,  «hat de ul, ptet, 
 «ىهتنا « ديمحملا قشمدب «هيفنحلا ىتفم ىدامعلا نمحرلا due ىعادلا صلخملا

 اهنمف هللا مهظفح ماشلا نابعا نم ةعابج تابتاكم روكذقلا بوتكملا عم ىلع تدر

 af ىحيس بيرالا بيطخلا « ميمصلا دجملا Me ىف لقارلا «ميمكلا فيدصلا نم

 هناحبس همساب Left صن « ناباتك «ءايندلاو ىيدلا ىف دق هللا ىمسأ «ىيحي ىنساحملا

Liضراوع 2١ تضرعتو ىونلا ىديا تيكح  Gr Lin GA 

 وشحن بعل ليسا يبرق M نش كور يمك NE لح

 ىف sui ىرجت كلفل ابطقو «ىناهتلا SA اًركرم تلاز ال ةفيرشلا ضرالا لّبقي

aiseىلع  Socle stة هعاري ةعارب زييم# نع ةغالبلا ىسلأ تحرب  

 هحداص dut ىناتمب she ضاير ىف ناصغالا ىلع بادالا لبالبو «هبرعم_ اهامح ىماح

PR WU, 

Rs EE de Ce MT 

 موجان كمسلا فقا ىلع اهلو 22 مجنأ دضنملا رعزلا نم اهلو

 ميحص نع ربخي plus أدتبيو «اهلح نم تاريخلاب معو ءاهلكم تارسملاب هللا رمع

 كركي اقوش تعنيو «4 مزاج ءالولل وه 'ىذلا ٠ me دكوي مارغ كيزمو «ملاسلا هدو

 عياوتب مالسلا Dhs «ريسكتلا نم nue plu بح ىقدص نم «ريمضلا ميمص نكس ام

 كثعايلاو اهريطست ىف ببسلا نأ ىهنيو «انبلا ةديشم su نع برعيو «انتلاو سحملا

 ه لوقاو «دالبلا تآلمل تيسكات ول Rise «داوفلا ىف اهران puot قاوشا اهريوكت ىلع

 هصالقا ؛رضعلا plat Li fut Got لازال Ÿ Goé Gt ىقوش

à Liىوسلا اركذا«داك  dE qe of siseهمف: تقرحا رانا  

 تاذلا gi ام ىلع قاب وهف كبعلا Ko لاح bye لاوسلاب ىلوملا لضفت ناو !ذع

 ESS سلاجملا ففا نيزي لري ملو « هيدوبعلا Gp ةيحملا قد نم: « هيلعلا

 تاقوالا ككلت ىف شيعلا ةودلح UE مأو « مكرهز نم الا ةيضاحملا ice فطتقب ل

a) Les man. portent ٠كتابين &) Ce mot ne se trouve que dans S. c) S. Ass. 

d) Ce mot me paraît 311656,  e) Ces mots ne se trouvent que dans le man. S. ركز S. ajoute PE 
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(XD)ىلاملو «لاعتملا كلملا ةيانعب ةسورحملا مكتامدخ ىب ذ تدضم  perlاهيف 57  

 Us» انل قارعلاب تناكو

Lotsاهيضام داع لايل ىاو تناك امكدوعت لم لايل نم اهل  

 اهيسني مايالا نم سنا وا قط لاا تعا الراو انثم انيسنأ 2

 كلذ ّنأ «قارفلا ةقش قطب عمجلا aile لصفيو «ىالتلاب نمي نأ عَن هللا لأسنف

 قدس عماسم ىلع ضورقيلاف Dee «ريدق ءاشي !ذأ مهعيج ىلع وهو Cam هللا ىلع

 ٌبحملا ْمَعلا ةبحص «ميركلا مكبوتكم انّلصو هنا «هميلس ءوس لك ىم تلاز ال «هميركلا

 عيمسلا كلذن gi امك « ميسج سناو « ميظع ربج هب دكبعلا !ذيل لصحف « ميدقلا

 ام ةمومذملا ظافلالا غلبت ىتمو «هداجالا مدعل «هباجالا كرت ىلع تمرعف « ميلعلا

 Was «هيليلخلا تاقدلا ىلا ليق امك رمزلا بحاص لصي نيأو «هيرقملا ظافلالا هتغلب

 نمو “ دادولا زخكصو خيدوبعلا 3 نم هينبأ Le ضقن 5 xl ns 5 نم تيشخ

 ARS نأ كلذ نم مزلف ce دامعلاو ةديعلا ىو تيل 3 ئذلا Sad) قرب عاطقنا

 ' كلذ لبق هتلسرأو ««باوصلا نم و (is ةواطخ ن راك ن آو ©« باوجلا فيدو سلا هذانكل

 < مالسالا خيش Kiss ur ايهدحا نابوتكم هتبحص da RAD بونتكمو مايا ةرشعب

 ةدلبلا Jet ةيقب امهو ىنيهاشلا uit dun مكبكم نم ,EN ىدامعلا ىتفملا

 else هتبتك te بوتكملا اذه ىف انوذخاوت الو «ماتلا مالسلا مكنوغلبي اهنايعاو

 ]44 مايقلا XcLwe xel_mii مايق ىلاو « مأو Xi» ىلع FRS مأد 44 الكا مكيافجح ع )39

 € Lei gentsult ىبيحكي ىسعادلا ١ HAUT Lan Gus ىدامج Hi ىنينتالا موس روسح

 vas ىذلا ىصلخم هناكبس همساب هللا هايسأ روكذملا ىم ئناثلا بوتكملا صنو

 جيرخلا ( نبا الا حل كدبك ds «0615 Kat alut ئدقللا "كبكات "« هئادو كل

 ىكنكسا )°5 كقحي «« افرتعم كمولع ضيف نى A « افرتغم لود مل Cr كذيماتو كفر نع

 ىلومو € اعنام tiges «اعفان ارخذ مانالا نيب ىم كذختاو او كل صلخاو « هبل

 امناك امالس wi ىدقي «ىسمتو ئكمولع بابساب ثبشتو «اعطاس اباهشو اعيفر

 ءانس نم راعتساو «هّقرلا كعيط فطل نم بستكاو « كسمتو Si كسمب ©« رطعت

 ةهناشملاو ةيجاوملاب نوكت نأ الا هانم نكي مل ,RU «هقحتسم ile كهجو

a) Les man. portent où طعذ. où ii. 
 ل 5
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 تاوعد tous «a انطوص تكمل ,sisi 6 انكس EX) co مل هداوف نأ ىلع ةرضاكهلاو

 Jus 4 هجاذرم ac اسهل لوسبفلا باوبأ pile ' دكتنملا اياضقأا دم اهنا لقعلا فقكات
\ 

 ىشولا تكاحو «ءاهدوعس مثاتنب مهملا تفكو ءاهدوج لباوب تفكو if كيدايأ

 «اهدوقعب ىلحتي RS, le ىف لفري Hg «موظنملا رحلا تكلسو « موقرملا

 اهديصنت, ىف, ردنا Lane Las Les Gel ونعت | ىتلا» ىف

 اضدلعسغ نضع انة تت بيش Liu حاسس تل ا
 هنم نوكلا لازي ال ىذلا كئتانذ ىم اكسمتم «ىرعلا Lines كالو نسم اكسمتم

 دري ام ىلا افوشتم « ىرتشي سوفنلابو ماتسي all ىذلا كئاقلل اقوشتم» ce اوبنعم

 ci ماقا ىذلا ىلوملا كلذب ىنعا ef sn, Che cu ىقلا كانا ىم

 تفقوو :«لاحرلا هلئاضفل تّدشو «امميم لضفلا 5, هامح عجتناو Lie 'طاطسغلا

loueتقتخاس «هرهاقلا ءامس ىف همولع سومش تعملطو ««لاجرلا لوكف اهنود لب  

 « هرهاب ةعشالاو اهلئاضف موكن

Lesاذا بكاوك عيمجلاو اهلي  dus pi cbبكوك نهنم  

 « نافكلا ميسنلا اهليذ بذاج ابصلا ريسم «قافاآلا ىف ههكذ ىرس ىذلا ملاعلا وهف

 !ذهلف « هنايبث ىم فيقدتلا ردب رهظاو «هنايب ففا ىم فيقحتلا سمش at ىذلا

 «( ةردعم ARE ىم رصاوالا + ديلا 5 تعطقنأو 6 هرصع ءاملع نيب رصانخلا هيلع تدقع

 لوعملا وهف «هناجرمو هرذ ىم هقسن Le فسنيو ,aile ىف ut كلذ ىف ديهاضي الف

 pen مل ىذلا « موهفملاو قوطنملاو اهلوقنمو اهلوقعم «مولعلا 4 تالكشم ىف هيلع

akتاي ملو «ر وصعلاو ناسزالا  als saisملقلا ناسل رجع نم «روهدلاو راصعالا » 

Lieىف فيرشلا همساب حيرصتلا  RADال «مقرلا  cal,سرادملا  aاهيف هثاقلاب 85  

 ىف قاوشالا UT ترطس ام ce سوردلا دعب هدوجوب Bale عقبلا تحب الو «سورحلا

 ىلع لصحف هيلا ٠ هتبسن Qu ناتسا ىلا قيملت ىم valut «سورطلاو فئاكحصلا

 مقارلا 5 مكتعلطل ىهنيو ؛ 5 as ىدبي ىذلاو HAS . .« سوفنلا فرش نم بولطوملا

 ce هفينملا مكلثاضف خحاسل .ةلسرملا ؟دهفيطالا مكفاصوا ضعبب ةفرشملا «دفغيحصلا هذيل

 هقاوشا * نارينل هقهلت AU ىدبي «مكتزاجاب رختناو < مكسردب فروشن نم مكذيملت وه

a) S. Lib. 0) G. L, ٠واتعطفت c) S, باع d) S. NA .تالكشملا e) S. CYR 
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 ههجوتو «تبهذ ال «ىتلا هتمدخ ىف ةبهذم ةفلاسلا مايالا ىلع هفساتو «تنيبهتلا ىنلا

 فئشي ام ىلا هعلطتو «تبهو Le ati ىم هنع دعبلاب نعجرتسا ىتلا نامزالا هذهل

 ا sie كاسب dis للقوات دنت بيدلاقلا doéall Leu ىتلا علئاصف يدب pleut دب
Lily3 نأ فقحكت كفو ءاهنه 5  LOTاسهل ىفلي ال  Laiءاههنك كردي الو » 

 اهيلعو «ديعسلا tés اهيلاو « بيبح ددوتيو «بيبللا لضافلا ملعتي اهنمو ال فيكو

hierدبعو «ديزملا جرد ىف خيقار كفنت ملو «كيمعلا ىبأ  dus estديمحكلا  » 

 Ah ليصحت ىلع ىصرح His ءاهصالخاو Lise ىدصب Das Au ملعو

 الغطتمو «دعومجم هريغ ىف تسيل ىنلا هنساحمل اركاذ لازا ال ىنناو ««اهصانتقاو انالوم

 Dei ةقيقحلا ىلع فيرشلا هرطاخو «دعونمم الو ةعوطقم ال ىه ىنتلا هراكفأ رامث ىلع

xlاذه مكي الف  ouaiىلا  Lie Lu didىلع فيقحو « كلاملا ناتسالا  

 «هقوموملا اياجسلاو «هقوشعملا ةشعلاو «رهزلا لئامشلاو eat ىالخالا كلت قراف ىم

Mai,ردصلا وشح رانلا لعجيو <بصلا «بيج فشي * نأ «؟هروهشملا رثاملاو «ةروفوملا » 

Aكاركذل ىنورعتل  Hoروفصعلا ضفتنا امك  ahرطقلا  

dois classيستحب ايلا “4  ouh 09 rs Luل يللا  DL 

 .عم رايخ ال ىكلو انقرتفا امل رايخلا ىّطعن ولو «ىراهنو ىليل هدنع الا توضن امل

 ةامرضتت نأ ءاشحالا ىلع CU Wide ول ةعول ىعولض vas ناسؤلا

 امد ,Lot اران اهتقطنال ce ىف Les MAS ىف CAS ولو

Lit,عا امو «هاركذب الا تقولا رضاح عطقا الو < هايقل الا رهدلا ىلع سرتقا ال  

Galتسلو «روبحلاو دوعسلا علاطمو «رورسلا مداقم الا هثاقلب اهيف ثدعس ىتلا  
 فيرفتب رهدلاو «ريصق رورسلا رمع كلذكو «اصضقنالا ةعرسو ءاقبلا ةلقب آلا اهبيعا

 لاصولا :ليداو «لوفالا دعب مجنلا علطو «لوبذلا دعب وعلا 591 امبرو dues ةبحالا

 li JE» يلا yat dl CG نيم
 سياب هيلع انك ام نسحاك | انلمش هللا عمجتي نأ نم انأ امو

 Not نم فيفت ال مناوجو «بارضالا ىيدش بلقب الا نقولا Cat الف نآلا اًماف

 سنالا nie عطقناو «هعادو موي ةايحلا ةوفص عدو نم لاح ىلاحو ال فيكو «باهتلالاو

a) Ces mots ne se trouvent que dans le man. S. (ة L. .طقلمل oc) .5.اهنك.© d) © mas 

e) LL; MAD AMIS ورز G. L. S. «وأو. مي 5 ةراد 2) G. Le aaxie 2) S, die. 
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 & ليخد DS ىلع هعالضأ لمحو 6 ليبلغ ىلع ةكناوج (ET ىوطو «« دعاطقنا ةعاس

 ءاوعلل كلسا الق «هتفلاو AUS ىجولا نيبو ىنيب فلاو «هتمزلو ىنمزلف ىب ىرغاو

 دعب مويلا عا الو «ادودرم' هقيفلا الا .اباب ربصلل لصقا الو ءادوكسم هتدجو الا اقيرط

stيقلق قرجت  illنود:  Ji afىع ىتنا انّمايا سانب تسلو 1200  

 نيعأو « بطر دايدزالا ىنصغو «بذع عامتجالا ءام ذا « ىنامالا ناونعو «ىتامز عبرات

 ةبتوو « فرطلا (ksu الأ تناك Les cakes رهدلا فوردص قاوساو ,si“ كساوكلا

 هنيع ىلع « بجواو الا «اهترضخو ab ىف sole ضايرو «اهترضنو ailes فانكأ

 مكبوتكم مكدبع ىلع درو ابل مث «عّحشي نا ةيشخ sus ىلع ئنئناو « عمدت نا

 دهشي امك «ميقسلا بصلل ةيفاعلاك ناكف «ميدقلا بحملا معلا ةرضح ةبحص « ميركلا

 (SV مايأ ركذو «ابصو sito à هنع ففخو Claudia هل Lies « ميهاعلا عيمسلا 'كلذب

 نوكت اذكه لاقف هروطس ,lé «ابرط باجعالا  هفختساف « ةابص Les !ذجو ماهف

 «سارلا ىلع هعضوو هنم فرح: لك As «ايصلا نوكي !ذكه لاق هفطل نياعو ضابرلأ

 « سانلا ضعب لوق كشنا كلذ Jus «سانيتسالاو ٠ ةرواجملا ةياغ هبقرت دعب هل لضحو

 اقاوشالا 9 ىكلو !ذيع mes de ناكف باتتكلا درو

 اقارف فاضي ىاتشم ىانعع هتاداص نقناع 5 هئافلأ

 اقادحأ lolo ايناكو  غلمأ هيف تانونلا امئاكف

 ىقالتن où Los انل ىضقي Lili ىضق امك AVI ىسعف
Resنق نو تشاو  Le UEبنات " le DRنارين  

 عيمج كردأو < ةرهع allo À < م رووس دب تررسو «ىرحص ىف تيهنتلا أذا ىدجو

 «ردبلا عولطب ىراسلاو Di لالهناب ضايرلا سنا هحفصتب تسناو «هرهد نم هينامأ

 اهدخ ىف لب « اليخ ىنامالا هجو ىف (es دقو ال فيكو «رجفلا سيرعتب رفاسملاو

So,راصو  Kimتعلطو «« ىردص نم اهعضوم مايالا رورم وكموي ال «ىرهذ تانسح ىم  

 ىمضت امل اميس ال «هلباذ cils حرفلا نوصغ ww «هلفآ ,ile رورسلا علاوط

 هدعومو 66 :تماركو ve لزاغم ىف هلولحو © هتمالسو ىلوملا SVas& ةراسلا ةراشبلا ىم

 Les man. portent (a بحوأ. 5( 0. ايصو. ه) .G) Les man. portent ou آم (.O ةرباكملا

 ou (5.) ةزداكاملا. : 4
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 ىلع اهراختنا منيو « بذات قرم ce ماكفلا Dao Lol « ماشلا فشمد ىلا «ذوعب ميركلا

louةرخافم لاوق الذ  salueكلسي أو ؛كلذ فقحي نأ عش هللا لأسن «  Sd 

 مكدوع ناف « تاوعدلا بيجامو « تاوصالا عماس عّتو هناكيس هنا « كلاسملا ىسحاأ

 اسهغواب سفغئنلا ىجرنت Kai ةينمالاو 6 ءيهشلا ةامكلا و ىرخأ قر هللاو ىديس اب

Mas6 هينملا  Lt Leىم  afاييس عيضي نأ ندي  OLرازملا  Mille Likeاعيتجم » 

 Fe لك نم ,eut ال € هميركلا Spa) عماسم ىلع ضرعيل مد « اعطقنم ci لبحو

&ealu44 ( نأ Los!ابك مكيبناكم  miss)اهبابرال  ÿمالسالا خيش بوتكم اهلا  » das 

 ىدنفا Just SUV مايهلاو « مظعالا ىلوملا بوتكمو « ماشلاب ىتقملا ىدنفا نمحولا

 ce ميقملا رورسلا x دل لصحو «ميظعلا عقوملا mie عقو هناف عد هللا هزعا ىنيعاشلا

 انءاس لق هنا ريغ « ميركتلاو ميظعتلاب فوفحملا « ميركلا هباوج كلذ ىلع ّلدي امك

 ىف هللا لسعكاف « مالاو تنبلا ىف « معي ىذلا هللا ءضق S.à ىم Lies لصتا ام

eutفرعاو «اهنولتو نامزلا لاوحاو ءاهنتفتو  Elرادم اهناكسل اهب <راد ايندلا » 

SEكحاول ام اهو ة ايندلا .ميعنو ءراعتسم بوت ةايكلا  Gb cs gas Legoلكل  

 اهنا ىرغ نم ةورع Ne « امالظ lo لك se و Jess رضان لكلو ءالوفأ علاط

 ce هيئاظعو Xi تاون HAE ىف مغصدو < مثار s ءاوعلا ىف ىوقي نال لكم وهذ ce اماصغنأ

 ركفب oubli‘ ىقلتي وهو lie axée» نع Rss «الاقم MAS xs نع هينغيو

 3 مدصالا رخدصلا هنود فلغني مز-عو mis دوطلا منع رصقي ريصو «بكئاص rés « بات

 ىف لاقملا de « مادقالا تلز HS cuis 0 RSS تشاط اذا حجري ملحو

Soلاقمالا  > Que  لالجالا دح زواجات نم 2 فيو د ١) ى :» Liعت هللا ناكل  

 ناو « دبثاد ةوعنو Cnil clin الا اهدعب هرب الو 2« همتاخ ةييصملا هذه لعكي نأ

 ىلعو معلم «ر انخميلا 20e LS «6, Les Si ثراو xle Ste «راهنلاو ل رهبغ نم سراب

RAS aitناهطالا  «ecلاظأ قدوس غلبأ 0 مث « دمركو نه  Niهع  » crهردص  > 

 اعيمج SAME لقا La « ماركأو يكن فلاب نورقملا «مانلا مالسلا «« دروكذ:يخلاب رشنو

a) 5. ajoute ass. b) 0, 5 ajoutent à. (ه L. .فاغني 2( 5. ajoute .نأ 
O 
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 ؛( ىداغلاو ىداصلل لهنم Les Lt هتاذ هللا ue «ىدامعلا. اهيتفم نم اميس ال

 ديحا اهريشمو Loue اعريبك pos « ماركالاو je نيقحتسملا «ماركلا هدالواو

(outئنيهاشلا  selهللا  suceهلعجو  GASهفنك  duneانالوم اهبيطخ نمو  

 نيبحكملا عيمجو Cyan = Demi انالوم اسهفارشا بيقنو ىسنهبلا كمحا خيشلا

 هللاو. معلاو كلاولا نمو « باتعالا مكلت بارتب نيكسمتملاو <بادنجلا مكلاذل, نيعادلا

 a دماكملاو رخافملل بساكلا بانكلا كلذل عادو « ماحملاو ءانثلا ءاول رشان ait can اي

sunانحش اه حلوم هي ةكربو *مالسالا خيش انخيش  aitىقبا ىراقلا رمع  

 CR مالسلا مكيلع نوملسي هدالواو crop هناسحا Like فعاضو ءهدوجو هللا

 ىعادلا بحملا LP ةنس ١ ىدامج ١ ىف ه ms cc RU ىوشلا مكل  نوهنيو

 | ' ىهتنا ىبساحملا ىيحي

TRESيس ورك عويس همس ايو ضاعن وعر  ile 
 ردا لاري ll usines _ لقن لدقلارا و عمختم نعال ليو داشعمل ب قالو

 , iaىتاوللا غلا  Lieطقاست  utىلع مامغلا 23

 ملع ا هيلعو ةروثوم هيلا ىتبحكم ىعاودو «هفورصم هيلا نمر ىذلا ىديس

M ىتاعاس نيم pl ml الو Gt Si Cost St ناو رجت) وفايع لم اذالا 

RS ' ىمو duo Sa ىلا .ىداصلا نم. :قوشأ miel ىلا Le  »ميسن نا.ةانتيإب رياداء 

| «Lg 5 ىون. ىلا ةزع 

assلامشلا ىلا ىنيميلا ىم ليمأ ىتح قنوشلا كيلا  

 Sn نيسالا يظفر دحر PM يد حما
 ريغ كرم MS ةعاوذ نمو ème ىماش هيل ةهابتث نم ىوعدلا هذه قدص ىلع ىلو

 اهفذقم نانبلا رهاوجو «هموهف كالفا نم اهقرشم نايبلا علاطمو ال فيك. «لذطعم الو مولم

 2 ملحلا ليجو * «راكنالا نفسب محتقي ال ٠ QUI ماعلا ركب وهو er هراصتب قم

ENراقولاو ةييهلاب خسر »» 

 ابياع سانلا نم اقلخ الو Lune gui مل رغلا هقالخا تمستقا ول

 En ىف راحو ook لك ناسل هفصو نع رجاع كقو ىالوم مب Law ىسع !ذ امو

a) Ces mots ne se trouvent que dans 1ع[ man. 5. à) 0, «رونو 0 مولعلا d) 5. .لبكلاو 



= NY cu 

 ««فراوعلاو فراعملا» بابر١ هلثاضف

 Lo ضرالا لهاكو ٠ اسضيرق نييرعشلاو 2 ايرتلا تسمظن ولف

dansىوضر  Lineاضيقن ءاوهللو 2 !دض ردلل تفصو  

EC,لوقا  IUTعاجبم  , LOFو عييا لاول كلم  cela peرح يزكي عي ا او.  
 تناكف اهبابرال ةفيرشلا مكبيتاكم اناصوا ىقو اذه «'لطف لباو اهبصي مث ناو < لف

 تانب نئم اهنا forgé, à لصافالا اهتلواطت سقو « مدانم فرشاو ' مداسق مركا مهيدل

 ابهتلم مهنم الك اندجو كقو «راتسالا بجح ىديس ريغل اهنع فشكي ىنلا «راكفالا

vf usركذ الإ لغش مهل سيل «قوتلاو ةبابصلا لح ازواجتم < قوشلا  pos 

 عقنو ءادضلا Ki وجريو الا مهنم امو « هديفملا مكسوردب mat Le ثبو «هديمحلا

LESرابخا نع ىديس لاس ناو «ايلعلا ةعلطلا كلتب ىتلمتلاو ءايحملا كلذ ةيورب «  

Eau sui ésىهف « هسوناملا اهعوبر تنمأد  alleىيحلا  subiteلاونحالا » Lie] 

 لاز ال «بانجلا 5 كلذ هب ملعت Le رابخالا ىم SAS ملو «لاوهالاو رورشلا ىم هللا

 ىم SA كلذ رهوج نوصي نأ عت هللا لاسا اناو «بابرالا بر ةيانع نيعب اظوحلم

 « نارودلا مكح قراوط نم dell ةرضحلا كلت ىمحي نأو < ناتدحلا ضراوع

 ءانيمآ فلا اهيل فيضا Lex ةددحاوب ىضرأ ال ىيمأ ىنيمآ

GMT نان « ىعاودلاو ثعاوبلا عيمجاب « ىعادلا دكبعلا «<لماش ةيربلل ءاعد His, 

 شماهلابو ؛ ىهتنأ منع هللا ىفع ىنساعملا  Loىعادلا كيعلا فرحالا بتاكو هتروص

 قوشلا مكيدل ثبيو «رفاولا مالسلاب مكصخإيو ةفيرشلا مكدي لبقي ىنساحملا يحكم

 مل ىذلا هدّيسل «هبتاعملا كرت ىف هسفن هتعران دق هنأ ريغ «رئاكتملا  Deusهدبع

Gb eye US, يرخت الو < هّيدوبعلا نقع مكحت ةبتاكم اهنا ىلع«. هبتاكملاب هنم 
 اهنا كس ال ىدتلا «هباطتسملا ةتاوعدب هكخيشو هديس هصخي نا بولطملاو « هبقرلا

 رئاس ىسف هيلع ويه ابيك «هباجتسم  falseعبار ىفو متمدو «هناعاس ناسيسحو

 ىدابج  PFةنس  Laنيض 4 ىف روكذملا ناتلا' ىديس بتكو «ىهتنا  Ellesنم

 هدروض انم ىلا .باحصالا ضعب

 bb سانلا guet ايا  فرشم برغلاو ىرشلل Ge اي رصعلا لضاف اي

a) 5. ajoute (اهودهاشو. ة L. NS. c) Ces mots ne se trouvent que dans le man. 0. 

d) Les man. portent ىلل 



= NU لا 

 ENS E Em E pm تحمس كيلا ses» فرصتي La = ىف

CRE j er Lans, os 15, 

 نمع ىرسلا ءاربكلا ىلاوملا دحوا ىل هبتك امب ىل فشمد لها تابطاضم متكنلو

 اذع LE ركذلا فباسلا ىنيعاشلا دىمحا Lila « نايبلاو .ةعالبلا بابرا ردص « نايعالا

 «ماتخلل اكسم نوكيل نيمآ « تارسملاو تاربملا عاونا ديدل هللا فعاض < تارم فيلاتلا

 ضايفلا وه هنم ةجاكلا لكم صنو ««ماتكنا اهل الو ءافخ اهب سيل هنساحم نا

 كيدشلا Alt ىأرلاو سأبلاب Qi لصخ ررحا اديس اي

 AU ديجملا ىماسلا هعبطب Me سلق ىهنلا لعأ ىلع, نمو

C9رسهدسلا نسم  EN)لوق ىلح  A ds ile pes 

 Lu nes بلقلا هل مظن هالج دنم ة ركفلا sue * نمو

cyan 0كيزم ديدج تح ىمجايم ىف 0 اولاق موي ىبم دل  

 ديرفلا sell ملحلاو ملعلاب «.الملا عيبج نيب IE نمو

 Dhs ديتع لاملاو لاملاب HS عم, سفنلاب كيدفا

 causes هتفأر لوقعلاو بولقلا تركسو ,ta تيمعو «هتملك تلع ىذلا هللاب مسقا

 ىفنأ «« فلتخا اهنم ركانت امو € فلنتا اهنم فراعت اهف ةدنكام ادونج (co لعجو

 سيلو LS» ةعلطل .ىراسلا ىمو ءاملل نابظلا نم ىخيش مادقا ليبقت ىلا ىوشأ

dass66 ماوألا نوشملا نم عندي اممم « مادقالا  Doىنيب سيأو هذه ةلاكلا تناك  

 ومو «مارغلاب نآلا فيكف «رادلا راج عت هللا هظفح ناك ذا ءرادجلا الا رجاح هنيبو

 نع ةيفاعلا ةبيغ الآ Le ناتسالا انالوم ةبيغ vale «ماشلاب انو رصمب عت هللا هظفح

 € مقار كعب ةشيعلا الو ce حورطملا ىلابلا لسحالا نع « حولا Sans لد ىنضملا مجالا

Seهقافرو هدابحأ  ceعيدب لاق امح هلأ  kde wapربلا ىف توحلا » Xeىف  

‘seهنع ريصلا سلو  suaباصقلا كي ىف كبكلاو .؛« باصملا وه :امناو » mia, 

 تقولا فرش فضصأ فيك فرسعأ De cc بادعي crie نياكلأ نيحكلاو « باصوالا ةنيعر

 ىقح «دراطع فرش ناك دق ىلب als Luis «هطخب ىخيش بانك هيف درو ىذلا

a) 0. .مانتكأ ë) G. 1 .ىركف ىالص 6) G. L, Se NES 



ME 

 دابع نبا بحاصلا لاق LG هطخ اماو «دراش .لك ىدنع ةغالبلا عاونا نى ب عفتجا

De Kw!سوباق  © piانج  àتيطلا وبا لاق امك وأ « سوواطلا  

 ءاوشالا هدأ د 5 تح ةوهش بلق لك ىف هطخ نم

 نم نامالا ظخ وه لب dé عمجاو. عفنا بابلا !ذه ىفو.« عرباو at وه ام لوقا انأو

 رهوجلاو «ريربالا وكلا مالكلاو .«زيركلا ر حلاو « ناتدحلا .قراوط ىم ةءارجلاو «نامزلا

 ىلعاأ هب رشيتساو < ىناوخا هيلع ىندسح ES هسفن باتكلا Le « زيزعلا سيفنلا

 ds كي ليبقت ىلا اقرش « هيف ىرظن نم رثكا al ىليبقت ناكو « ىنالخو

 عوبني اهنا كش الف « هعاريلا اماو ce هتسمو « هتسبح لمانا مثلل, ادايتعاو. « متشحو

 نويعلا ركسك SU ءاجن «ىرج انم اهنم ةغالبلا مكس نم ىرج ىتح «هعاربلا

 « ىرقلا ىلا, ايرتلا نم. نايبلا رحس des job ىدانيو « ىرولا لوقع ىبسي مالا

 «هفصارتم ةفعاضتم هعثادبو هفئاطلو «هفدارتم ةلخادتم هنساحم نوكت لبق ابانك رأ ملو

 « نساحم ىنب LU انبابحا سار ur ىلع دروو « نساحالا هررد ررغ ىم درس. هذال كلذو

 ىسحلا ىف قاف x الا مهنم La دلك سك Lei موق كثالوأ

Los مهيذف تلق Less 

me Hall ei aleut sé قساكاملا us Lies : ىساكملا Ps 

 مانثالاا نم تح  lets à Re pulse prog aff (essهياتكلاو ,ةباطخلا

 معنا امب ىخيشو :ىديس فتكي مل مث  nsنسحاو  dmهطخب < نيزملا هباتك نم:

US هيلا .فاضا ae ءايفصالا باتكب» LT لعأ نيب ئمسملا هطبضب « ىيبملا 

 نوكت نا الا « ىتتتسملا كرفملا فيرشلا هعبط ضري مث هناك كافتكالا عيدب ىف ءافشلا

 هتانسح  Quiىنثم هبابحا  teناسحالاو ماركالا !ذه فيعصتب هدارم ناك ىنح «

 نايبلا يصحب كيحلا 4 ةمدخ ءاداب ندع. دبعلا ريجعت  ice 6ناسسللا  ceتسل ذا

 ىيتاسل !ذ «  Qiنأ «ريطخلا نامصملا اذه ىف غيلبلا ةياغو. « ىيتاسحا ركش ىدوأ

 «روصقلاب فرقعي  pisلوصف. ىمو «ريصقتلاب  HASلاخدا باب نمو هصن ام. باتكلا

 ئديس ىئاع رورسلا  (Subىنكربو  aكلذ اهل ىدصت ىنلا ةياخاحلا ةسردملا

 ىلايللاو مايالا فنورو 6 ىلاوملا ردص «« ميككلا  نيسلاو « ميظعلا ىلوملا «  ىدنسو ىديس «

a) S, RAM b) S. Le) Der c) 8 .افطصإلا بانك d) G. 172 RAD, 



 —  VVا ١

 هاقباو هاقوو هللا هظفح ةمالعلاب فورعملا  ىدنغفا hs — « ىديتعمو دع

CAE Les dust Liفك :ليبعت  Ve xمدق  

 مدي pe ىتجاح ندع ss e ns تدعف امل ىرسماسب ما

Li لوقو 

Doi à) Las) Cm sONASىعر بسن هانم ةقاددص  esىعري ام قوذ  

 بهذلا ss (Lie z er تدفن ولف بحي ام ie) بجوأو

 eo كورت .pe ‘ Lolali ىتكحكلو lola ils) ىدصت لق كلذك هذا: ىرمعأو

 نأ الأ هللا ئببا «مورا ام ie فّلخت !ذا « مورلاب mot امو «اعاوسو هاوس prit ىف

 «« هركاشو «دكمكب نيطبترم ىناغبو ئنانبب نوكي Os « هرهأو ةيمنخب ميركلا ركلا كلذ ىنعفني

 بانجل درفا نأ ,small هشطعتو «همارغو هقوش هب غلب دقو مكاياو عت هللا هظفح

 [Er ةدوجو نع ةراسع ميار امك مالا ذأ «« Lies اركفم LAS UM « دانك انالوم

 مكقيدصو مكبحم امأو EAST نولبقي مكتذمالت « ماركلا هدالوا كنذكو « مالسلاو

 le ناكف SAW) ملبس Axel كقف ىراقلا روع اسننالوم 66 مدلسالا ميش à 4j خيشلا

Lt Letمناف لع ةميرعلا عم  ELةيداست ىف ميدركلا مكباسنكل  . sadغيلبتو «  

 GX dus مكدلو نايميركلا- اماو «همالك حيصف ةصلاخلا ةّيكملا نم ةنيضتي اسم

 3 كلذكو « نسيدعتسملا  ى À مكمادقا Max امهذ « نيدلا dei ىئدبس ةوخأو

 مكاديع لب مكاذيملت ى اعلا ميركلا ,DS Leo ءانتلا نم sale امه ام ىصحأ

 = دبس نب DS خيشلا اندلوو suit ىبأ ىديس نب ىبحي خيشلا 56

 ناوخالا « نايعادلا . ناخيشلا ىادلتو مكاذيملتو مكادبع امأو «ناينساحملا ىيدلا

 لح ىف ءانقلاو (ED au لأ خفيبظو (Log سياف 6ع نابعن ئضاقلاو مدلشلا BUTS خيشلا

aveالك نال «اسمو  nsلاسغتشالاو “ ىتغيلخ : eusناعنقي الو « ىتفيطو ئديس  

Mansنيديلا  Une Ki!ىم 5 «  dalنيتكر انين ىنيمدقلا »» dé dasىضقني  

 هللا مكظفح ىدامعلا“ ىنفملا مكيخا بانك دراولا فيرشلا AUS Rd نم“ ىبكع

Tom. I. 98 
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 مهفب هللا هظفح وه نا «هربكاو مظعا هب هبدكعو «هانشيو كانشي نم OS الو «هاباو

 امكنم لك نم «هيكلفلا ةيكلملا ساقنالا كلت انمدع الف «ردجاو فحا ىديس مالك

 تلق امك « هينمالاو ةدغبلا مللاو ىف ذأ

 Bas ىم امكارأ رهد رهغ رددب ىدادتعا الو LS سيل

 نيبيطلا ,aff حبكم انديس ىلع ةالصلاب « ماتلا لوبقلل « مالكلا اذه متخا مهللا

 نم ناك الو «كءاقب ىديس اي هللا Le صورته  JL بانكلا RAS لوصف ع نمو ىيرهاطلا

 «ربصلا ءاوج كل ىمضو «كاقباو كماداو «كاسقوو هقيانع نيعب كاعرو « كءاقل هركي

 ىديس باصم ىف لعجا نأ ىلع تنك دقلو «رجالاو ريخلا élus نع كتضوعو

 ىمضتن « هيقرم نوكت ةريصق «دمغو دمه Bou ske عفدو « هماعو 5,483 NT see « ماب

 ,Lo اهمظنب تيفتكاو همال ىبنتملا بيطلا ىبأ ةيترم ىف ترظنف « هيلستو ةيوعت

 اهنم هلوق تبختناو Lee اهدقعو

 امضو اهبسكم ريغ قوسش RMS  اهبيبكب ةعوجافم نم هللا كل

se Le,داق  rs escorte ds 
À] 5)ىنم تحلو كقل اهمويبد نيتماشلا موي  Lu, ms 

QEلاح ةذه  Lisءادجمو !ديح هفالسال ددجملا «ادعألا فونأل مغارلا  MU 

 ةلودلا فيس eut ةيترم ىف هلوق ,eut امل Lit مت «!دمع الو اطخ ال هقوشب

Me 22e ds Pa Les Speo ن 
 القع كيزعي ىذلا قوف بابسسخألا نع ىزعي نأ قوف اي ثنا

 البق تلق هل ىذلا لاق كارسع !ذاف guest كظطاقفلابو

 الهسو انوح مايالا تكلسو 2 اًرنمو اولح بوطخلا تولب نق

 Las ددكاي Les V5 برم غي Las املع ناسولا تلبقو

edsهذه  We Lie all,اهراغتسا "دق «هلوق مهفو «هلعف نامزلل فرع ىذلا ناتسالا  

 فيرطل ىضيش داشرا عيطتسا فيكو «هلودلا فيس mods اهب ىلحو بيلا وبا

 تيدتعاو «هميد ىم تيقتسا ىذلا Lit فيكو «رجالاو باوتلاسب هركذاو ءربصلا

 Eau ىلا ,{cu « هظاغلأ tes ةعاربلا 66 تكلسو « هييشب فورعملا ليبس ىلا

 فيكو cms La» كشري لهو ءابلعم فيبلتلا نوكي لهو ا ةياعرب ةغالبلا

dunes9209 «خسالا :لبشلا  Cageراحل «ماستابالا: ةنلا# اإل ىللمز "ل قللاو#ةققلا  



— AVY ع 

 ىلا ةيادهلا ىف سمشلا وقتفت Ro «ماصمص Dis وهو « ماسلا ربتخيو « مازتلالا
CSS do ‘luesكلذو «حابصلا ةلالد ىلا هارس ىف ردبلا  daنم لثمو ىضيش  

msه«ذخاي امناو « حاجكن وا حالف ىلا  mieهتسلاو باتكلا نم كلذ ىف درو ام » 

 ةديصقلا هذه ىف تلصو امل. مك exist ىلا ةلصوملا فيرطلا ىف هوذح ةوذحيو

 تيطلا Lt لوفر ىلا

al |الهتساف ةياعر هتاتعب عمدل انيع .عومدلا ريخ  

 cé « عامسلا فيرط نم عمدلا ىرجاي داكي Le مظنو «عادبالا لك عحبا دق هنأ

 ةياعر aie ىلا عمدلا كلذ نأ ىسقن ىف تلقو « عاجرتسالا ترتكاو هلل انأ

 ىف ةبيصملل « قوقعلا نم «قوغشلا هيلق هللا ىمح ىذلا ىخيش عمد وه .«نوقحلا

 ةييصملل ليك دقو ءاهباصم انمعي ال فيكو « معي اهباصمو «مغي اهنزح it) «مالا

 este « هايلخلا ةييركلاو .« هليلجلا ةليلسلل Gb عم اذع «اهباصن اهتومب دللا اهافك

 هركي ام لك نم اندّيسل -نوكت jf ىتمتت الا ,سفن :ئاو «هياعرلا :كلت aim مل عمد

Col clésديساق بك » dlييساوم اهبابحال ,ىكت » lsىنستي  durةياست ىنعملا  

 نأ تننظ Les «روهدلا فيراصتب ملاعلا «رومالب فراعلا «روكشلا روبصلا وهو ىضيش

 ,ei‘ دلصأ ىف عشت هللا هظفح ىضيش ةيزعتل «ىنايب ريدكت ىلع. ىندعاست «  ىنانب

 نع تكسمأ نأ Gil ةدجاملا ةدلاولا Let «هتنبو male « هتبنو دقرعو « ةعرزو دعرضو

laiمرك اهب ومسي «اهلصا مرك  Lesىقباو ءرايمتلنسا ليلا محرف «اهلسنو  «lleاو  

 pal cost gout القل. ةيافان رو رايجدخ ءورض لربك حاط وس =
 ةرئاحو «ىيراجاتلا تاذ ىهف «هيئافو ةلوخضلاو «هيرقم ةموسعلا نا « :نيبك اسهيف

 نوكي نأ ربقلا راقخاف «!رهمو اوفك اهل ضري مل عت هللا هزعا ىديس ناك ««نيراضفلا

 لاق امك «اهّدص عاطتسي ؛ال ماّيالا ةرطسو كافر نكمي ال مامحلا ةبطخو «ارهص هل
 ْ Los بيطلا وبا

 sables نال نان سلا اها وح حنا تيقن اع
itsمل  Asسانلا ف  heالعب توملا تدارا ردخ تاذ  

luiبوطخلا .ةيفاق ةيطخلا هذع نوكنت نا عق هللا » His,ردخا حجربملا بدنلا  

 (a 5. كخان. 5) 5. .ذحنو.  ه) آ.. ajoute هللا. 2) ©. .L ةبطخا
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 خباحنلا ىركتت «Loges Lans 6 عفقملا عقوبملا MAD نع دوم ضوعي 77 « بوكدنلا

xÂAعنصملا  ATVA us ceتاذ نع  Lustوطسيو «باركلاسب لوصب نهب «باضخلاو  

 مهللا لالهلل Po ويك قنا الو ببغ سمشلا (pm تينانلا امو ««باتكلاب لغتشيو عاوملاب

 نأ ؛«ىيرعهاطلا نيبيطلا ,aff معلص كيحم كيبن كيلا .لسوتا ىذا eat محرأ اي

 « نيمآ bas mi لك نيف ىرقملا ىخيش كدبع ديب فخات

 ue اهب ىسحا ىتلا هتيدحهب ىديس iles املو هتروص اه باتكلا !ذه لوصف نمو

 ملأ بيكاع ماونلا امهيف sai مظن ىلا تطشنو « اؤصلا ىعلط Mets « افنكالا بانك

jiءافتححالا ناف هنم قىفتكملا ظفللا ىنعمب هب ىقتكملا ظفللا نوكي نا وهو هلثم  

 ليح يلع همدعو ءافتكالا !ذه ىلع :نوكيف ىخيش هدافا امك انتعالا ىنعمب لافتحالاو

 عونلا ةيمست عم ءافتحالا ظفل aie ىنغ ال :لافتحالا ظفل Le ul عطق ول ذأ اوس

Lo, Lgلافتحا نأ  selfال ةيملاب  Les mu Sant 

 افتنحالا ىف دصقلا ليبس كلسأف Rapahns نياببلا م كاسل اهبل

oi,تناكو فيرخلا مايا ملثلا عطقنا  letهظفح .ىديس ةبيغ لعب ةديدش هيلا  

 bai , هيلع ضافو «ىمارغ هدقف ىلع دازن هب ىخيش فغش تركذتف فشمد نع هللا

 انهلوأ Go ىلع اهضرع تببحأو عيطاقم ae eo ئف تءاعكاف ca ىهأوأو

 تانسكلا مظعا نم ىدنع ثنا ٠ تافصلا ميظع اي جلخ اي يلت
y volets Laةكيجاوم  asia fs poly: St 

 ىدنع Les ميلثلا ,eut امو 02ىدحشر 6 Lie 8 Ïb امل تلق دق اهينات

 نيحلاو .انثلا بابسأ مظعا ٠2٠ ىبعلا اذ نع مهللا mes ال

 ile كاذ رض لاق نم do ةاسيكلا ءام تنأ es Ls عالق اهتلات

Laتعب : ضاسيتبا  eg8: هلا  AS plusةارملا عنف حال  ' 

 ىئتايح هجو تمش اليف اناف ايياوملا ىف مههجو + سانلا ,sh) ىف

 ىديش هفلخ ىذلا فشمد ميسن ىلا هقوشال الأ «ليلعتلا اذه ىديس تللع امو

 «ليلغلا هنم هللا ةزعا.فشي ملو 2< ليلع ريغ ةكصلا ىلغاوفو اليلع هللا هظفح

(aimeءاقبلا لوطب «اعدلا  Si,اهتدحاأ .تاببآ هذهو «ءاسقتر  cieفصو. ىف  reg » 

a) 8. .ىمايحو 1) LS. Ko. + 5. .ىدنع 
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 نم انملانط  d Maأ  ECTSهءاطخ  Lea««ةوهسو

 فيحكسلا ربنعلا كج ةوهقو  shopلثم  &lieنوشعملا

Las Î عسم So Le فيدصلا )999 ىم Liga} Xi ٠ 

 .  Dىقيرب اهجرم تسمدع 5

 ىم ME هتعمج ىذلا رهدلا eee « هيلامأ ىم .ىكيش «ديندافا Les sai تل 7

 ىدّيس هيندافا ام < هرماسملا LAS ىف باحصالاو بابحالا ىلع لكشتساو ce هيلاعا ىلا هلفاسا

 تقي. اراوشن !FAN تروشنو LS il ou ةيبرع ىه Nb «رشن ةدام ىف .سوماغلا

 عم Lens jsui نسحو «اهتيوذعو .ةيمستلا هذه ةغالب نم ete Xe «ءايفلع م

 «هتذمالث نيب ىل حوفيل عت هللا هظفح ىضيش ىلع اهضرع تببحاو « اهنلوهسو اهتسالس

 لالخ ىف هيندافاآ Le سنا مل ىنا ماعيل « «“ثذ-تاسا cé AN هظفدح هد ىعبط حرف امك

 امم «< ىنيلحو cc ىرههض ?Le € ىربهس x aies 04 هرواسكاملاو زسئاوهلا pla 6 هرواكملا

 | «« ىميدأو ىمظع ىبب

plu NE نيعلا نتي BA راب هويدا, مالا nel ie os 

 لاطف M انثيدج انل Cid ال Lines تضم Las Lib سرطلا

 Labs هللا mat Mae joe نم 5 ES cool dE كرابملا كنيسلا موي روحو

 ىلوملا معن ليكولا معنو هللا انبسحو ىنيرهاطلا نويبيطلا Des لاو  دبكم ةمرتكاب

 هديسل ait بنذملا «قاتشملا ريقحلا ريقفلا ,sue me هلل. ,Dsl ريصنلا معنو

 «ىهتنا ىماشلا ««نيعاش نب ent «نيتملا كهعلا نع حربي مل ئذلا «« قاحللا نع

 «رصعلا لحا ءاغلب امييف بلغ HAUT «رثنلاو مظنلا نم هللا هظفح هلءام تعبنت ولو

 نم ءىش ركذ « فينصتلا اذه ةبطخ ىف AA دقو .ملكلا je ىنغي Le تاراشالا

xlهرتنو  aileىعادلا بيسلا وه  ee es)فيلاغلا اذه  ceىرسلا هبانج ميدي هللاو  

a) 5 6 Da 0 
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  Jessكيهانو « دلك ندع  Lesفرش ىلع اليلد همالسك ىم هانيلج  casهتلاسرو #9

  CIهتلمج نم هيلا هتبنك بوتكم نع اباوج تناك |

 اب  x) Lesىف الع تعي رباط  SUديدشلا كيرشلا دكاطضاف

Hall ليوطلا ويعاد des ىلحكلا EM clé لكن اي 
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  5عسم  lusديديلا ىنامالا١ ىم انياءاطست نم الح اسذع

De دعو il, ةيسم Me ئف (oui لوط ىلع لفراو ه 

 ال هللاب سرحكملا كاولاو  ses'ىيدعلاب الو قلخلا

Lo هفراعم نم. دالبلا gs >» ىاوطا aies نم دايجالا ىف Gt God Lo ىمو 

 قاوذالاو  ةويلسلا ةرطقلا هب ىيشن « , édهل, طخي ال ىذلا .بنطملا هدجام ىلا

 , (sieهدثاوفب رمعتو «قاوشالا  mA.عطقنتو «قاوسالا باذآلا .ىم  ai poبحسلا

 ىلوملا © قاو هل هناكبس هللاو  «بكاوكلا ومسلا ىف هادم ىع رصقتو :« بكاوسلا

 ادب نا «اعنالمو .اهتمصع هتعاط ةعاربلا تذختاو ءامذالفا ةغالبلا هيلا تقلا ىذلا

 ترطماو « اهذاذفأو « اهدارخ  slبكام لد ىلع « هراسكفأ { Esوأ 58 ىف وياط

 ىف رقتسم  € Lex «slt,فشمد .ترخافو « اهذافرو  NES ssةطيسبلا راسطقأ

 ا.هذاذغبو  ccاهقمني هدوعو ةقيقحو هللا ءاق.دا اهنمو  ‘suةدوعس ةقيقحو  Sانهقوطو

 ««زاجملا  Laiتناك  Lolاقنرم ناكو ىبرشم تيفصاو «اقنخم قع تسفن «

 ترئاكو  Les«ترذا دب  Losولذ ىقنلا لسمر «« ترتانسأ , SFملعل «ديشرلا نب نوماملا

  Kitكيشغلاو هب ىفهغ ىذلا ءانغلا ىتيبد ىنيتملا «

xd تردك نأ: وفصبو L59 5 بحابص بوق ىلا ىاتشمل cale 

 هللا دمحب هب انرفط دق لوقا اناو « هفالخلا ىتم فخو فيدصلا اذه ىنطعا لقي ملو

RO نيهاش ىبأ اب sh gs اهنمو. 66 هةالخ مذ ملف ضرغلا فذأو ةرسلذ  ىجذ لجأ مثلو 

 الف ««ضيبتو ركشلا ككل خرفتو € ضييلا  doىلع  Doi » » SAS tésىف امل

  «lus à stالو  ieمل ةليوط“ ئعو ««ىدادرتو كركذا ىراركتك © ىدادو ىلع

u) 5. .لضخ 6) Les man portent .طك oc) 5. ..اهيبص 2( Les man. portent Pr) 



 لجأ ىم perl نايعا تابتاكم .ىم رصتقنلو nié Le ىوس Lio نآلا .ىنيضحي

 داريالا ىنذ اعيمج مهظفحي نأ هللا CO رادقملا اذه ىلع ةسرحملا فشمد

 بتك دورو ففتا « ىلع ةقباسلا ةيماشلا بيتاكملا هذه .دورو خيرات ىفو .««رادصالاو

 دوجملا ذاتسالا ىل هبتك باتك كلذ نمف « ىلا. هنايعا. ىم ةعامج اهتهّجو .برغملا ىم

 هصن ىلماتلا ىشكارملا فسوي نب دمحم pal ىديس كولملا ملعم ةماهفلا بيدالا

 صلخيلا بحملا ىم «ىلاونت دمحم انالوم ىلع .مالسلاو . ةالصلاو © les هلل سمحلا

 ىف هفراعم سومش تعلطو ««قافنتالا. as ىلع عقو ىذلا ديسلا ىلا 6 قاتشملا

ileقارشالا  » Losملاعلاو < لماكلا ردصلا ««قابتسالا ىنسح لامكلا ناديم ىف هل  

 ةعاربب ءاغلبلا ىدتقت ىذلا غيلبلا «دلمعو هملعب ءايقفلا ىدتهت ىذلا هيقغلا «لماعلا

 تاودا عيمجب «رصعلا ماما ةمالعلا «فراوعلا عاونا ىحسمو «فراعملا ةيولأ مشان « ةملق

de masiىديس  dantنب  due؛««فلخلا ىف كراب امك «فلسلا هللا سلق ىرقملا  

 < Lio مكرابخا ناسف كعبو «فبع اذا رهزلا نم مهاوي و مهسنلا نم مالس

 ,és ««رداضو Se ei عم ءرطانلا رقيو ء«رطاخلا lu امب «انيلا لصتو «انيلع

 لاق ose هللا محريو Lio» مكعم عابتجالاب هللا وعحيو «كلذ ىلع هللا محي

 «قاروأ اهعسن 2 «قاوشا ES عم ةيشكارملا ةرصحلا ىم كيسلا اهيا مكيلا هتبتك انيمأ

 ىدوو «هدصق فحلا le ىف صلخا نيم مكلعج امك «هدنع نميف هللا مكبتك

 ركرم نع هليكي ال ,CU رظنمب انولا علطم ىف لجتسم ca قثادحلا pas * مكيلا

 sh تسسأو «اهدعاعم قولا فحلا ىف edf ةذومب .فيقحو . ««فئاع توبتلا

 Dé ناو اهدهعو PTE مايالا مس ىلع اهدقع كيوي نأ ce اهدعا اوق هللا ىف ةبكهملا

 مكنالاومو Sa ىكدقنعي 5 مم هللا sai PL <« هدع ىرخالل رخدت ناو «هذج رازمهلا

 هلا kb Yom see ف لوم أر « ملعيو fault فلؤيو هللا م برقي ايم داع

 ىلع ةيحصلا نوقكب puis هللا ,ie «الولا ىف مكصلخاف متيلاو PS «هيلع هلظ

 Labs 4 اهطورشب نيفوم «اهضرعو ايندلا ضرغ .نع ةوخالا مكلن ىف نيضرعم « الولا

 Mai AM ide نيد ةدكانملا مكقوقحو «انقارتغاب هللا ئضق نأ ىلا. «ءاهضرتقمو

 si ءامدهذ رهصقتلا .ىلع نسلا e عرفاو فقا ةنواف «ءانيلا مالملا هجوتو «انع اهئاضقب

a) 5. .قئاقكلا ىصغ À .5.نممل oc) .5ءاهديتعيو à 5. طورشب. هر GE st. 
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 cle مكل فح لابلاب رطخي ال. اذه ءانثا ئفو «ءامحق مدقتأن مهلضف ىلا مينتسأ

 ةرابعلا ىلع نتيقاضو Syst فقوم تفقو ىنح «فحال هل ET مكنم هيلع ّرك دقو الا

 « عيفرلا مكفحل الالجا .«رملاتت الا ملكتا ال تدكف سفنلا ىف مكماقم ةقيقح نع

 ةعبرأ بتكب اذه لبق مكيلا هللا مكزعا تبتك تنك كقو « عيطملا ريصقتلا ىم اقافشاو

 Qi, haut ا الكلا ىم MS ال «دئاصعلاك Mes ةلاجع .اهيف ةسمخ وأ

 La « هكبش ىف ريادط ىم اطبخت dite < دكمس )52 om vs .راك ىمف Dès ce دثاوغلا
cs 

 ريغ ,want امو ««كلاهملاو بطاعملا ىديا ىف لصح مأ alé be ءىش لصوأ تفرع

 مامالا puit ىل لاقف ةيشكارملا ةرضحلاب اموي هب تيقتلا ياجحلا . ىيلاعص نم لجر

 عقو ام ةليج عم رحبلا ىف عقوف كيلا اباتك ىعم لسرا دقو كنع Jus : ىرقملا

G?ررحلا » 

 0 ركب وبا كيسلا gai à اكلنا وو نىيقيدصلا (NES ضعب ىم باتك داك كفو

 رخالست sui ةملظ ىمو bof ىلا عجر كقف كلذ ىف ةبارغ ل هل تلقف

Rxكنا اضيأ جيف ىل ركنو هللا اهفرش  amisهللا  Kiىدذع مكلاوسب ..ىنربخاو  

ON LR Larsمعذ اي  Lil mtهتفرع  AUS Lesفيرعت مكتدايسل  SASفيرعت ال  

 kms» ةعيرش ءابدالا هتفلا Les باوجلا مدع ىف مكيلع. مكحكلا ىف انوفصناف «دّنم

 Abe « ميقع ريغ AA مكدوب sos le dia > mr مك د اجمل تدزف ةءامكلابو

 ميرغ لك PL Ras all قيد ةبكملا نع ىضقي « همدركلا هتأاذ ىف بحلا este عت

 باوجالاب !ولضصفتتل cc موظنم قوله هدو © موقرملا اذه 0 هللا clé نأ مكلصيو « هميرغ

 معلص هللا لوسر Le ىلع مالسلاو ةالصلاو هللا دمح كعب دنع

 نتيحن ئكرا دادولا صلخملا ىم 2 ةمثالا ردص sut ىرقملا ىلا

 تكا امنع باوكالاب a عضم ste رودصلا ردص اي كلذن

 mer لاوزلا ie ةمركم ةينف 65 ىراذعلا ie ىأر دق ىنف

 ASE الالح تداع ئتا ءاشع ام دنعذ رصع دنع امارح تداعو

 تيرم ريغ ىف هنم الاوز تلازو امركم تداع مويلا ىناش حبص ىثو ون

 EX 5 امركم AE  ىدفو 8 355 تبباسطو تملا كح هرهظ ىفو

él dote,ةرورضلاب . des Aleتيدنك.لام مرغ » 

a) ©. L. 0. جودت 8) Les manuscrits portent (ىلاذع. ه S. Ki. 
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1 
 rer تاسعمال فوسيبس En مذ

 تو ءاستعلا تو تى تلحو

Te 

 تيبش ريغ ىم es حاكن كقعي

 ىنصق te bia ىرسلا لكاتب

 د َُ م امارح. تداع asus ىفو

 افساقو 8m Chaud ناكو

 w ع

 اهيرس تومي امصيا xx ندعو

 ةليلح ئرسلا مكولممل تداعو

 جوزت نم اهل له eus تاجف

 coll كلتب اهنم ةنباب هل جوزت نسم عنام ىرويسلا ناف

 أ ىتلا نيبو اهنيب قرفلا امو

LES joموتكام وهيغ خ:كوامم رتشم  

 تكاح حضواس دي (si) نبأ اهب

mé la is,تسمع هرمنا  

 تلج ريخ اي كيباتلا Lie اراوج ىري اهأطو هل sus سيلو

 تعيوشلا ىف LES موصعم ريغ اهل فئطمو Melo نم ادهن حاسكذ

 تعلط ردص )5? ao امك امالس محل Ann هللا نيكي 2500

 دبع اهجورت مت ديسلا Lie تامف 8 < تراصف Lou اهدلوأ ai& ىناتلا dsl ربرقتو

th هل لجمولا ناف تنبلا هذه %2 ن ل PSE sun) Li تنيد تذاذ Loan جوزتب 
 خاتسملا هذم عنمب يو مامالا ن Je nant Es هس 5ÀDe هريغ لجر ىم هيبأ ةجوز تمذب

 بيردعلا si ىف se ., غلاجعا عت هللا Li نا اضيأ تي امهنبيب قرفلا ا

 انلمش هللا عمجاب أ ce . نسحو dns ap ىلضفتف « هيفلالا ىم اراطشا اهتانمض

 باتكب انيلع لضفتي of انالومو Liu نم. لوماملا مك uit نكامالا كلت ىف مكب

 ريثكلا مكفيلات امو «ةخسن هنم اندنع سيل ذا ىنادلا ظفاحلا مامالل HE تاقبط

 سفنلل ديب لصحي اهم اهبساني امو < ضايع رابخأ ىف .Vel راعزأب ىمسملا .كثاوقلا

casلقذ « صضايئرا ليقعللو  ATراطقالا هديب  Laiاةديدع خسن هنم تكسنناو ةيك  

 ىتلا ةخسنلا ىدنعو هكسن الا et ol, LS بولقلا بابلج روكذملا مكفيلات هللا

 نكامالا ضعب ىلعو نسح طخب روكذملا dust ديسلا هطخب اهبتك

 man ىذلا مكفيلاتب اذوملعاو «قئاغلا مكمالك نم تاهيبنتلا Coms COST مكطخ

 ىف. اهشماه

a) ©. L. 0. .اضعالاب 
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nie Llaï ولاباظدعوو Viph- allie 255 de ce parsull ll ue يعوصتهملا Labs 
 ىديس مكبحكم ةاضقلا ىضاق هيقفلاك ةياغ هيلا ميلقالا اذه ءاهقذ قاتشا كقو ةخكسنب

 ىلا « ليلجا لفكم لك ىف ءليلخ ءالخا ىئم هريغو ىسيع  Jetاناو  étمالكب

 هدب احق لوقي Gus sem هللا ميك ىلع انالوم

 اعلاف .٠ .٠ + a AE is فاسإلا/ سفر اهمادبع ا يصر

 صالخلا نكمي ال ةدش :ئب تلون هنا كلذو نيتيبلا ىلع سيمخت هللا مكظفح ىو

 sais نيحكلا ف (A ءاجو هلأ Légumes نم LAË Lei ةداع اهنم

 ىليح اهب تعاضو تقضو cos :ثشلولق at اقل

 ىل هللا مسق امب تيضر ىلع مامالا تيب تركذت

unsضرما  Valle LUNبيل اومبالا امال,  dore 

 اضوف نم des لقو ماسف 22 ىضترملا همكح هقلخ ىلع

 ىقب La ىسحي كلذك ىصضم اميف هللا + ىنسحاأ امك ه

Lasء مكتاخاب عفذو حالا مكر دعا  Shaneىلع اوهصو «ارذع ةيتاكملاب ةلسارملا  

“Utاهيذ نلت ا هذه ى ذ ردقي ناف «« أريص  Leىنمتن  » Stمدعن ىاذ  Msهللا  

ds.ال ءاقلو « ىنسكلا  dusالو  si 0 eeىييبشلا نسم مهيلع هللا معنا نى  

 نمف ce اقيقحتو دعولاب اناقيأ ,Gé‘ علوا قسحو «« ىيحكلاصلاو ءادهشلاو اعمل

 نم هللا اناعج «دتينمأا (à ليكو € sole 8 nas axe هلخدإ ais‘ هل <(

 هذو لبد لصاولا 6 مكيظعمو مكيكم Mie « كاكاو همركي Cale ىف نيباكتنلا

 ؛ ,يقفلا ريقكلا كيعلا « مكلداجكامو مكركفب دونا ag فريشملا « مكذوب

 هللا رفغ ىلماتلا فسوي نب دكمكم 6e Xi بنذلاو «ءريصقتلا نم ةهسفن ىلع فقفشملا

RASسو «  aneهياق رسجو » tesديحا امد » bo lsمركملا عار وساع ع  

esةينامت  LAS,فلاو  sertنمخرلا هللا مسب انهصن ةقرو بوتكملا اذه ةبكاصو  
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 ىقطصملا .لوسرلا ىلع Liban ىفكو انيدل مكيقبي هللاف

Li a alert aff, افطعنم اهثاد هيلع (ox 

 ناك نمم باحصالا ضعب ىل هبدك ام كلذ ىمو «ىهتنا  Gke iaوصو برغملاب ,33

 « مالسلاو ةالصلا اهبحاص ىلع ةيديحالا ةمالا مولع ةيأر لماح ءمالسالا of ىيسو اندّيس

 ٠ «ىلاللاو رهاوجلا دوقع ةطساوو «ىلايللاو مايالا ةنسحو € let ىناعملا ىف هللا ةيآ

 كيسلا ةودقلا ةمالعلا € ليلخلاو ىدقاولاو ىراخبلاو ىرعشالاو كلام بهذم مامأ

 بيط نع ةكصفملا لكامشلاو «ىاذملا anal «ىالخالا ءوذ «ليلجلا ريهشلا ريبكلا

 « عنادم الو ركنم ريغ ىم ii ملاعو < عزاضم نود هنامز ريبك « قارعالاو لوصالا

 MS نب Dai سابعلا وبا حويشلا جيش انالوم انبولق بيبحو ,Linie انملعمو انخيش

 «هرارقتسا bles ىف هللا هظفح ةيرصملا رايدلا مث ساف ليوذ ىناسملتلا ىبرغملا ىرقملا

 ىط ىف ناك ول نا بتاكلا هل دوي قوش نع ul ىلع هراضف ةداشاب هتجرد عفرو

 poils فوفحملا مالسلا RAS دعب «هباب ىف ةياغلا وه مكتدعاشم ىلا قوتو «هبانك

 « تاكرحكلاو تانكسلا دوجولا ىف تماد ام مثادلا «تاكربلاو تاماركلاو تايكتلا

a) ©, L. 0 Las. 



 « مكلاونل ارطمتسم ناك وا « مكلايذأب فقلعت نمو «رهشالا مكلفحمو «ربكالا مكماقمل

 ىهني هناو اذه «ميدخو بحاصو بحمو لضا نم «مكلاضنا بيباش هيلع تسبص وا

 للب نوهكفتي مهلك ةيدابو vole ىصقالاو ىندالا برغملا Dot نأ nn» دادولا ىلا

 ناك wie «مكرابخا بيطب نوذذلتيو «مكهوجو ةيورل نوقاتشيو «مكركذب نوتوقتب

 ةنيدم Lu ىداوبو He ةياغلا ىف « لاوها مكارتو «لاوحا مقافت .ىف نآلا برغملا

Lt Culىالوم اهريماو ميظع وش ىف  PEنيتالثلاو ةعباشلا ةنسالا ئف تام  

 وبا ناطلسلا برغملا كلم ىفوت Pv ةنس ىم post ىفو اهلبق isa ,ىذ ىف لب

 نيربمالا هيوخا عم NE كلملا دبع ىالوم auf هدعب ىم عيوبو .ناديز ىلاعملا

 معنو ,agile ريخب سافب مكراد is رومالا ةبيقاع هللا ىلاو امهموهو demie كيئولا

casioىوس  Leلوط نم مهكردا  analهبيعلا مكمودقب المي نأ هللا لاسن » 

 م ىنؤملاو ؛هقيرطلا agde مويلا برغملا doi Au «رغصالا مكيلوو «ربكالا مكبكمو

 ىديس تاماقملاو تاماركلا وذ ىنابرلا ييشلا هللاب فراعلا « دقيقحلا لها كولس ىف

 «ركاش رشان «ركاذ.مكل هناسلو «مكرادق مظعيو Su ىثالحلا ركب. .ىئبا نب دمحم

 بالط ىم ةءامج الس ةنيدم ىف مكتكرب نم ىلع تعمنجا دقو ريخ ىلع وهو

 . ظافلأ لح ىف «ليبنلا بلاطلا ةيافك اهنم sue فيلاتب ىلع alt ae ملعلا

 ةموظنمو «كلام كعاوق ىف GUN Mt Suit ىلع حرش اهنمو «ليلخ رصتخم

 ة دسنك الو ىراضبلا ,Je ىف اهنمو «لثامشلاو ريسلا ىف vus فلأ نم رثكا ىف

 مالسلاو مكتفيكص ىف مكيلا هتبسنو مكتكرب ىم لكلاو كلذ ريغو بطخ اهنمو «ىنذابالكلا

 فطل فلق 4e ىراصنالا دحاولا due نب ىلع مكلاعن بارت مكلضفب رقملا مكدلو نم

 نلف ريخ ىم دعم اولعفت Les مكنرعيو مكبكاي نمم هموق ءاربك ريبك هاماحو هب هللا

PP Re UT D 0 
 Es ةمالعلا فلوملا «« باك ديو LAS دجملا ثراو ء«رباكالا ءاملعلا ةلالس اهيتقمو

 هللا ىلصو uni نمحرلا هللا ميس ,mi هللا هظفح ٠ نوكفلا ميركلا دبع خيشلا

 «ميلستلا Met ملسو هبحصو هلآو Combe GE is Gt هيلع Get ىم 4 ىلع

a) L. (ىبرملا. ة Telle est la leçon de L.; les autres man. portent «5. نوكعلا )+ . جحسنك 

d) 5. ajoute كيحم انهي e) Voyez Sour. 68, vs, 4. 



 زيزعلا ةمحر هنم لصنتلل ىجارلا «رازوالاو اياطخلا ليبارسب لبرستملا «رازالا سندم نم

 « ملاح ىوقتلاب هللا ghoi نوكفلا dust نبأ ميركلا dus هناكيبس هللا دبع «رافغلا

 ىذ ريرحنلا رحصلا ريهشلا gant ىلا «هلامآ ةيفطصملا ةّتسلا ةعباتم نم هغلبو

 سابعلا وبا com هلجا نم ىخاوملا هللا ىف بحالا زيزعلا طفحلاو بقاتلا مهفلا

Daiىرقملا  Auهللا  fauiles ileهتيناع عيمجلا ىلع ليبساو  »» Laiىناف كعب  

dtهبلطو ءاسعدلا ملاص الا دياز الو دمحم انديس هيبن ىلع |هفلضأو كيلا هللا  

 نم تققحت اسيل «هيلع احاحلا ىنط ىف مهذشاو «هيلا سانلا جيوحأ ىنان مكنم

 Laits ces at ايندلا بح ىلع ةرباتملا ENTER نم تنفطبتساو < كراسالا ىسفن لاوحا

 اهارتف «لاجرلا لمك ىامعا تعطقو «لافطألا سوعر تباشا ىتلا «لاوهالا نع تيمع

 <تنال امو اهيغ ىف تغط ,cum اهتاوهش ناديم ىفو «هضئاخ اهاوه ans ىف

 رشفتو '“ عابقلا KA 5 AS موي م ىلبو مث ىليوف «« تماقنتسأ الو تداقنأ Li تاكوجأو

 ة لّدرَخ نم ةبح ٌلاَقْتَم ناك ناو « نيملاعلا نيب مئاق لدعلا ىدانمو « مئاصفلا هين

Dalهللاف «« ىيبساح انب ىفكو اهب  Juiنم هانبكترا امع رتسلاو <فاطلالا ىسح  

Alرشكاي ىمسو « ميظعلا ىمحلا لفت ندم انلعجكي نأو « فارسالاو  SASكسل  

osميركلا  » ENTREملقلا نم فكنلو ««ميحرلا فوورلا نوبعلا انعيفشو انالومو  csilie 

 ملقلا ىف هللا لاطأ « مكباوج LS as لصتا is «هناكبس هللا باوت هلجا ىم وجرأ اهل

ré;نم تييبأيق 6  ko heمكظاغلأ  > Xeاهلوكف «ءاماعأا م لهذي ام «« مكباطخ  € 

 «رصاق هرمأ ئه فاصوأ نم هيف ام كيد «ءامتومامو bals se ه«ءامسل وةكلا ىدل اهليتبو

 il عمست 5 « نأ رهو 5 ER هدنع هيف لو5 ىندصاو « ,تاذ داهنجالاو {xelb .ىعو

 نانجكلا ةحوبحب ىف Bobi «هينلا نسحب ىئلوملا مكيراجي SX cts نأ وهي #5
NE w 5 5 

lé5 ىسنا ىلع «اهلثمب فصوأ نأ ىم لقا انا تايباب كلذ متايذ سقو «ءهينمالا  

 «هترضح ىف هتاجانم لقا نم مكلعجيو «هتنوعمب مكّذمي 25 هللاف «اهلغنو Loos مثاق

 « نانكلا ol كعاس We «هتمدانم فيملاب xie عئامتت ام St تاساك ىم انيقصسبو

 فارتعالاو « ناشلا RAS لفا نم تسل Lait ىلا رذعلاو اهتيفاقو اهنزوب مكتباجا ىف

ose نع em pol “dal, Lot ىفابمكل Ju cou Gi نابج ىناي 
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 ىفعي ةيمالكلا مكتموظنم ىلع لعجان نا هللا ai مكل اننظو «لوهكلاو فيدحالا

soةنجحلا  cuisىم وجرأ  ce has, Lies AUمكردق ىلع ال ىردق بسحب  » 

os Sdنأ هد ىناف «  siلجالا ءللا  POSقاوملا بكار ةريضح ىلا « قاوشالاب  » 
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 هياعرلا اهبكصت ei és تعسماد ىرقملا نيد اي

nat Me ssارط  sit Qusuall, JS ١ 

 هياوغلاو رشلا اهب. ىفكي 2 هىورتدت هيلع ,Les ةالص*“
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 , diنانعلا كسمنلف بدالا بذاج عم 'لاسئسا انم كلذو لوطلا ىلا دارطتسالاب انجرخ «

  Aieناسعتسملا  slots Lan 6eوهذ ماسلا فيششمد حاسم ىف تاعطقملاو نئانعلا نم

 ضيف ىم ضيغ  usoعمجأ نأ ند  LSاباتك كلذ  LES sant lsفشمد افرع

AUS van ds nt نآلا ىلاح ناسلو فشمدل فلا ملق فيشضم وأ 

 La قوش ماشلاب مكيدل ...NP مكيبلا قوش (C9 رصم ىف نكان
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 Let ىمسأو سيقنلل فرشأ >> هسفن ىف ناسنالا عضاوت

 ةيشأ ركلاب وهف سفن ةنامص اهتعمس ىعهيم À, si ندع زفت لاقو

 , هقسا ' متشلاب At ىقلتي مف ايتاشم submit cuil Gal اذا

 عمادمو Quake (lié  éulul, dote نافوا 5 a لاقو

Liتمدع امو ةعيدو كيدي ىفا ىلعا ©  Linoعئادولا كيدل  

 ىبأ حاسم تاكشوملا lo سيلغدهب فورعملا جاسكلا ىسبا هللا due وسبا لاقو

 رسحملا+ قيل فرح Li تكع Leif  ىلا ناعم نوعان روت
 A ماظع اهمعن ضعب ىع ١ ترصق دق élus ىلع هلو"

 :اهعلطم ةديصق ,Go Es" نبأ .لاقو

Àمع  FX wloes Lis5 اذيلف  ES si 

 انتف CE عمدلا Dot : مكرحذ LSrS Ve برغلا ىف ىكاذ

a) Ces vers ne se trouvent que dans le man. 5. 

Tom. .“آل 100 
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 Like dis اقوي Lil La (ol طاش" be mous . اهتمو

Lis 0ىداح اب  )| ERىسع  aىقالث  pr7 عمج  Li 

Laىونلا ىعأذ اعد  sé 5 HÈ stانعلا +.  

 Lilo عيمجب هللا عمج لقو سال !ذا ىربلا انل ملئت

Li beاليخ ىقلن  it Geانفو ركذلا  Like 

 St lle سعد Lihe cout Le ول

 LS شيعلا LES Le (sa رمكوحن نم انقوم قرب مال

 اندعب نم De متوكش له 2 مكدعب وكشن بابحالا متنا

 ) ةلوطم ةديصق هحر هلو

 ديلا جما ,qi dan وصلا يزور وبا ل

 مالسلا مسئاؤ ةالصلا اهبحاص "ىلع ةفرشملا ةنيدملا هلايقتسأ دنع اهدشنا ىرخا هلو

 Lg She Lu Pr ىهو

 ارانا A5 ئدهلا يارس لعل راندا لدنيتللاب coude ”لوخفا

 اراظتتسا هيف قبلا Ge ناك rt قفا لاب Les الاو

 اراهن ىلجت 5 sil امن DM (ee 5 de نم ىنكنو

 دعزو اهضفر مت ةضيرع اهند بدالاب لان لق هب مجرتملا pres نبأ نيسحلا وبأ ناك

 هنيقل نمم ريبج نبأ ىنيسحلا وبا بئاكلا ديقفلا هقح ىف سمتلملا بحاص لاقو « اهبف

 اهتاسورو اهباتك 8 رفعج وبا هوبا ناكو ةبطاش ىم als هنع تيورو اريثك هنسلاجو

 ىكسف ةطانرغب علوتو auf ةقيرط ىلع ىيسحلا وبأ Pass Su ىف عسيلا هبا هركذ

 ةمايبشاب APT نارمع ابا بطاخي ماوق هسفنل هيندشنا Loto لاق € اهب

 ةعيدولل لجأ تناو كيدل lé تفلخ سلق نارمع ابا

 هعيطقلل رمنت لق وه اهف ًءاقو انا نامزلا كب تبحص

 نافل à قوقح ىف ىعسلاو درا ءاضق ىف اقشاع تاءورملا لأ ىم ناكو لاق

 لوقي كلذ ىفو ءابرغلا سانثال ةردابملاو

 ,ot CG 'تاعافشلا ىفا'' بعتم Lib سانلا بسحي

. a) Les manuscrits portent si, 
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ski Los List | ui rm a, 

(us) oi (oderيفز ربحا  Ra فالطلا ٠ > GX Li 

 هنلخر لوأ <, MMS ام EX نمو لاق

 اهيلا آلا لاحرلا DÉS ال. ثالث عاقب ىسلا ىقوش لاط

 اهيلع الا ممكي ال ارياسط كانا ءامس ىف سغنلل نأ

SU mie Uaوهف  Utاهيدل عوقولا وجرب موي لك  

 هَل مأ ام لضفا لان نقف زاجحلا got dual غلب Ii لاقو

(Seineليكا كقفازرهريصحملا  M La ai 

 دادغبو لسوملاو فشمد اهيف لح La ىلوالا هتلحر دعب سلدنالا ىلا هحر داعو

 ىساقو فيضلا io ميلخ ىف بطعن جنرفالا عم اكع نم برغملا ىلا بك

it MAناب  Jusدعب قرشملا ىلا ريسيلا داعا مك هدا ةنس سلدنالا  Beىلا  

 Let seb نمو COX امك ةيردنكسالاب تام نا

 اكبر هنم ىتمالس تراص نيح he) هيف ترسخ فيدص ىل

 Leu لوقلا عبتاو ىمس رار خلاك لعفلا ءئس لوقلا نسح

CAMESبانكب <,  Ltىضاقلا ىع ىميبتلا ىسيع ىب دمحم هللا كبع ىبأ نع  

 ىجبكب نيسكالا وباو ىرذنملا كويحم وبأ ناظفاحكلا SAN عمس jan PAS اهلو ضايع

 ٠ مه ه نيرشعلاو عباسلا * ءاعبرالا مويد ةيردنكسالاب Me où ىثوتو <« ىشرقلا ىلع ىبأ

planباجتسم هربق دنع ءاعدلاو 41 ةنس  alsفيقرلا نبا  dan,فيقرلا نبا لاقو  

 نب هللا دبع دمحم وبا ىندشنا ملاس نبا عيبرلا وبا لاقو 2 ءاهدعب ةنسلا ىف

(comaقبال ديسطخلا نيباب ين عتو ىتاحبلا  cmsوهو لاو نييك نما  Lun 

 ةتبس ءاضق ىتيالو هغلب امل ةريخالا هتلحر ىف ةيرصملا رايدلا نم ىلا هب بنك

 اهب اهيندف

(Rueىف وكس  (slىتاء اهيلا ميك ليخو. +  

 Lil, Gui اهب تررذ 2 ىوهلا تبكر عيطتسا ولف

a) Se FA 
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 هلوق اهقيرط kblié  ى

 يلا

 هداهتجا لطابلا ئف لمعأ

 هداهشلاو.؛بيغلا .ملاع اي

le x, ىلع 

UT ع 

SOS هاسعد ىلوم ريخ Ls 

 ي
 ا

DM ixeودا ولل لسصغلا  

 هعطقي px Sail لجالاو شيعلا ى

 RES ليال ssl يس

ai Ras 5eرهدلا  Eyes 

 هعمجاي (il هنا ىرد دقو

 هعيضي نيد نم ففشي سيبلو

mais سيل Les رمعلا Ua à 

  mAل

 ىف ببغلا و اقيدص

 هديب كيعبأللا كسل ربوع

 500 "لاح

 هديع LMD ى

 هدنول ىحادنقا لوط ى su ىضي

 53 ciao اهكيقسي ةقتء.وخا

Late 

bolsالخ = 1(.  

Lesهدحيغب ماسكلا ثكم عفان  

CONTENTER as né 

etsاا نينا نتفلا لاوخلا  

 MAG Less قرلا لاني ال. ابك

 كال ,jus Ÿ Lui ترج

 لشعلا نم .ءىش اهعاوفا ضد

 (CAS x Mes نم هيوكت ام

a) S. «أرووخم ë) S. ,دهدقدو 

2 uaëke كف La Es La 

rsىفطصا نم 5  

bill 2بحا نمم  

 هعمطت Lis ىف ءرملل تدك

 هو
 ns £ pe ىف جيدصدو ىسمي

eme Ps Esةتيكاصي ©  

 ىوضأو

 (jf ms خلحولا نع 5940 is هسفنا <, ريبج وبا كشنأو

 DAT قرش نم Call ضرا وكن ىل

 هقراضي You لاملا عيجيو :

 همضرد عيبضت نسم ففشي هارش

 ef ربدت نياسنلا كساد

 1 CCE نامؤلإ ردغ ىلع تريدص

3 2 w 

 « مك  LÉىنظ ىيسعان

 مم 2

 ىف ءاقنع ىم برغاو

 ملف ب

SAبرغم  

 8 7 لك polo كسفنب

SE aie,لك دنع  Sue 
 ةبيجاع لك رافسالا

 انيك كروم الوش

AU Lesهرجعلت اقرر ناسنالا  

 ىف ٌتدهاشو

 < فاصتقا fo ىكف

 ةداسعسو ةوقش نم La ظوظح

 وييعر LS Him ففورظر تم نماغلا

Cesاهقثاذ  teتفشك اذا  

 هحر لاقو

x= >) لاقو 

 هدر لاقو
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 MEN هارع فيدص Ke, (jt اذه ناوخا has =, لاقو
 للعلا فورح ls to LÀ ES kSve ىلع اهددق اوناكو

lasلكيلا ا علاطا ثرسصف | مهر رمأ نم بكعتلا  

 LS تيارو روكذملا as dt رخآ هجو ىلع ةثالثلا هذله نم pl pis كقو
LA 

 | هلوق وهو رخآ هجو ىلع نيتيبلا ديعس نبا

 Me ةوفج امم ىدنعذ ناموا اذه Let كدكت

 out باب علاطا ترصف lé نم بكعتلا تيضق

 َ »<, زيبج نبالو « ىهتنا

 ارض الو اعفن ناسنالا كلمي Las sus رما لك ٌلأساف: هللا نم

 اركس مهب جومت لاح ىف ربكلا نه مهتاف ةالولل عضاوقت الو

 ارغصلا ةدكسلا اهنأ اهنع js) قلق خحار dau ىضرت نأ كايأو

 اسوورلا نامزلا ًاطابط ,Las  رصقأ ىغبلاب ليطتسملا اهيا

dE,ديعلا كيش كفو  HUB,رصم ىرق نم  

Al Lingاودذاب كف ةخبحالاو ريصم زاوحأب ةيرغ ضرأ ىف كيعلا  

LAS?ىونلا ىف ىلخلا  AZسياف عمد مب  EUنابرق عمادملا در  

 مصان ءرمأ Qi اهب لمعت ٠ الف اروما سانلا ثدحا كف رمبج où لاقو

 Auot Gilet هيلع ناك 2 ىذلا الا ريخلا عامج ايف

 pa لص ينفون ماو ضقت (is اهلل[ لاقو

ts totرشا ىلا يع يكفل ادام  

 pe ربج مثقف La yet) ms مهف

Leرهبج نبأ لصو  ,= CP neرخآلا عمبر  Kimكشنأ 001  a RASاهلوإ  

 مرهلا دعي كيبايش داعذ مركلا تللخو ىنملا تغلب

 :a) S. ajoute اريما ىعدي ماد Le ىمعأ ناطلسلا خلود ىف ةئملاو رصنل $

 Port SG لاقو اريصب داع لاج ملاو 02 0 :بالوشلا تاز اذاف

Voyez Sour. 28, 75,76,  c) S. |*. F )& 
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Solsخكمب  Noاهب  

 ةيزاجحلا ةلحرلل هكرحت دنع هحر لاقو ءاهضعب ىئايسو ةليوط ىقو

 مايهتسملا Ge هل تننح

 ارحل تيبلاسإ وللا ليعرتب ىلإ
 4 همه

Labماقملاو موسمز نهب ام  

 ماسالا pes. hab ىف رزأ

 pdt راد ىلا «ىندي ىضر

 عاد ريخلل اعد ,à لوقا

 ضامتغا ىل Ab نأ مارح

 مل نأ لامألا ىب تفاط الو

 مل اذآ ئل ue نباط الو

 هبضتقأو مدلسملا هيدعأو 3

 اهرازوأ ةبيط مح نمل  ةةنومصضم ةداعسلا ناو

es خم طاعخو ةهياتبسو Lake 

 امجانا: ىدهلا قفا مهعلطاو ;0

 ىنسأ مهبحو  Stىرخالل

 ارفك مهقح ىف ءاضغبلا ىرا ىناف

 نيد اورصن مو  MBاريصن ىبظلاب

  Gusاركذ هب مركأو ىلعالا الملا

 ع

Jésةحر  

ns PSSهلوقب  

Leeنباو ىفطصملا ىبنلا  mes 

 ماس ند ىلع LU < مسهقالاوم

 هداهج قح هللا ىف LAS مه 0

 Fes ماد ام هللا مالس مهيلع

 RES =( ىدانتنلا مولي

 Si اسم اهب ىقكنف هيدل

 ممذلا ىعربب لاؤ امذ امامذ

Be it ahملتساف  

 ملظلا ىف اهءاوشع طبخنو

 pi فيرطلا يسهن كماسما
 مدنلا نس كعرف لبق قمو

 مسد ةاصعلا ىميسب كييعل

a) .آم ىدعي ë) G. KA SKA .ه) آلم ترد 

 | ةيميملا ET ىف

uiاصلع :هتعاسفلل#  

 ةوعد انل باكت cf ىتنع

 Mn ىف ةراوؤل ىسعرسيو
 فبل ىبوطو مالسلا هيلع

 انةاوهأ is مك ىخأ ه

Sd,0 ترج  Laلصنتقاو  

esضع لبق  otىسألا  

 SE te ةمدر به بر لق

FACE 
| À 

Lire 
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 معنلا رفكب نادو ue 2 هنايصع نيدايم ىف ىرج
fie D, Lsامع  Les ie. D, Lu Lieمرتجا » 

 2 لاق *نوشيع où رماع وبأ بيدالا سلدنالا نم قوشملا ىلا ىنيلحا لا نمو

Je,سوبلا ىفلخ ردتساو « عقاولاو رياطلا نيرسنلا ىكحو «عقالبلاو تادّيسملا لح  

 « طامنأو كنارد نيب ىرخأو « طامس ىف RÉ « ميعزلاو سثابلا دعقم ,de € ميعنلاو

Lansرخآو «سووان ىف  néسونأم سلجم  »». de,ديحي ملف قرشملا ىلأ  ce, 

 « هبقترمو هرظننم ىلا توفلا ةلابح نم درو «هبقع ىلع AE « هتلكن .لمأب فلعي ملو

 ام هل تيبثأ ,di «ٌبسن وأ ane اذا عبط ,GAS «بدالب فقحت هلف RS عمو

 لاق مث «هذاذغاو ناسحالا فيرط ىف هدخو ةعرس ىرتو « هذاغن. ةقيفح هب . ملعت

 الخ سلق «سوبل JS نم راعو «سوبلا ملط ىف راس 980 ويعم ءلخد هنا ىنربخاو

 شرتفي ال اهعراوش كحاب du «هسيكنتو «ريطعت الا هنع' ىلضتو «هسيك كقنلا ىم

ni Siالو  «sas, Si Lesتابو  os zuعفن ال رصرص هيلع بيت «لدبع  

 (ls ففغشاف نافوطلا نبا هيلع ليخد ركسلا .ىم ناك Las «لّدتَم الو ربنع اهنم

D,ولو «هاعدتسا شويكلا ريما ىب لضفالا نأ هيلعاو «ةدلاكما  OÙةعطقب هّدوج  

 هنيدح ىف هل عنصف «ءدءاعرم بصخ ال 5 اهينغي

 دثتم ريغ ىنامالا اهيلا «ىوات مهمه مهل تناك ناو ,all لق

 A و يرسل سو سل
 دمر اذ ناك ول هثوض ىلا وشعي. ... ارمق اهب .لدعي dl نيممشلا هدجاو. نم

 نيديك ككل هنأ دملعاو ,Em ةيرصم الاقتم ه. af عفدف هانإو Alf نم ناك املف

Labهرركو «هانعمو هظقلت  au Lieىف  atهيلعاف هلئاق نع هلأسف هررقو  Gad 

 هحر اضيأ هلو كلذب هل Ai «دتاخ عفر ىف ديلكو
Gusصرخ اهدكتوم هر: تس واسوا هوت عام  Late doll qe 

 بجابح ىسوبغ نيم هيلع  ىكلو 856 af لهيس ابابا تييقلاف

ANNÉE ESSحي ناو كوس نسل  ulبتاج  
Sltباس  ceولا  Leتلا ناي وارجوا دري هاه  Clé 

 G: et (Le و (man. de Gotha) لسحر. ة) Les man, d'al-Makk. portent ةتاكمم.
Kalayid (Mes, à) 16612118 oi.ه)  

CR 
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 ٌبناج Ge تضرعا of نزولا الو ١ اهلها تناالو ريمالت ضرالا امف ه

 ساطرق مقر ke ne ترصتقا امل“ nie ه كرب .ىيفو#ولو "  Gif ىنبتعتسي هلو

Laىلع اروطف ئنيع ىلع اروطق“ تردابتو اطخلا طخلا نع  ds 

 ىساك Les عوسي اناكلا ككيدم 5 Bot ملف تريدا له ىنفع ساكلا لس

 US ةحفانم نم ىكرا» ىفانت“ ٠ عذا ملف ىمادنلا سآلا عفان لهو

 عب كلملا Jus وهو € PE ناورم وبأ قرشملا ىلا سلدنالا نم نيلحارلا نمو

 of ةلمحو ei حرس ile dot NAS ناورم وبا ناك ةريخخلا ىف لاق «هللا ةدابز

 يطرق ىلع اوعرط مهارأ رديلاب لزانملا راهتتا رعشلاب اورهتشأ تيب Of نم « مدلقالا

 ce اهلها Le mes اوقكلو ءاهلظ ىف PEN de AL da pile «هعامكالا قارتذا لبق

 عقرو pesé تيب“ ىنب 5 لوأ وه Ab ىميبتلا ىلع ىب .هللا ةداجز ssl رضم وبداو

Us?هتوص سلدنالا  KLبا لاق « مهفاس  ds tsنب كبكم ميدن رضم وبأ  

 ةفطالملاو st باوباب مهقذحاو LB مهفصناو ةدعاشمو انيدح سانلا عقما رماع ىبا

 ىلا dej ةياؤزلاو تيدحلا لها": نم ناكف RAS joel هنبا LL BAS ىف لاق

A5,نمو «هنبا هلايتغاب مهتاو ةغشيتسملا دلتق ةضق ركذ  pliموا  AE dés ٠ 

 لاق ةيطرق shot ضعب ,LS فيلاعتلا ضعب ىق ةريخملا بدابص هدجو ام روكذهلا

RS LS;رماع وبدأ  dalىب  estندب  Qiىلع ماع  SASهيرضو مساكام ىف  

 هيف ئنبطلا ناورم-وبا لاق هبيلاطم نيعا كلذب ٌرقاو اعجوم ابرض

٠ Mes SUR كسلا RS »سلو Lane La Galet تانك" 

 : CS PUSادع  a 2.3اسرقفم  esاعسصض هراجو

 تنحوب م ( RE nesمدعم ىنامالا م  Loاعقب

Gus sf essامهلا !ىعاش  ui Mmeلدا وبكل  Laاياك  
 اعكر Le دوجاسلا ريغل JLD AL هدوكاس هضم لاض نأ

 ةلبق MU فيشر oui plus نبأ لاق

u) 812708 .كردق  ة( 18. 5. et Hal. ١أضع e) Telle est la lecon des man. d’al-Makkari 
et de B. du Maimak; Maim. A, ىببطلا : R. «ىنيطلا 



Aتا  

 هدمح نمل هللا عمس لقي ملو ىدي نحن ناعبضلا عكر ,He مك

 نع اونك اذا ةالص ريغل عكري نالف لوقت برعلاو هصن Le ةريخذلا ىف ماسب ىبا لاق م
 . همتأرما بطاضي نيمدقتيلا ضعبل ةيانكلا pale نمو «ةولخلا ربح

 ىعيشتف ؤا !كتكش gta Qui Lilo علصأ den عيشتلاكلق ١

Lu.مشاه عليصأ  vnmiñi,لح ىسماو ىباب ©  vieىعلصا  

 تيرجأ «اهفسلل اناديم نوكي نأ .هتربكو «اجاهلا Lab ىم اذه ىباتك تنص امو

 او ils ىلع بدا ال امم uma sut» ىف «ضيرعتلا ميلم ىم lib انهاه

 فارشالا وجه .هذوهسي مسقف نيمسق مسقني sul «هيف ليق نم ىلع ىمظع ةيصو

 نم Lans LED وهو .«اعشبتسم اوجاع الو ءاءذقم ابابس نوكي نأ غلبي مل ام وهو

 ىشاجانلا لوقك ce ريخاتو ميدقتو «رييغتو خيبوت وع اتا لثابقلا .شرع لقو « لثاوالا

 باطخلا .ىب jee هيلع natale 6 هركذ نع ىنتعنم « هرعش ةرهشو DAS ىفنب ىف

 اكش ae ناقربزلاب كلذ لعفو ؟«تاهبشلاب sut أردف مهين ىشاجنلا des هودشناو هضر

 هلوق هدشناف هيف لاق ام دشني نا هلأسو ««تائطحلاب

 ىساكلا معاطلا تنا كنإف دعقاو Lens لحرت ا مراكملا عد

 ناسح لاقو «معنلا ريحح هل لاق امب را ام .هللاو لاقذ ريهز نب بعك كلذ نع, لأسف

 هرعشب دفطعتسا مث هباقعب هضر رمع مهف مريشلا لكا نأ دعب هيلع حلس ىنكلو هحهي مل

 نوكي :نأ St Les Rat ىنب اي ةمكباسحأ# Les ناورم نب كلملا دبع لاقو ءروهتشملا

 | PT OR PE MERE EN لو لن

 اصئامخ تبي ىترغ مكتاراجو مكنوطب ue ىقشملا ىف نوتيبت
Leنب ةيقلع عمس  HSانتاراجب !ذه لعفن نحنا لاقو ىكب تيبلا اذه  Leoهيلع  

 لاق ام فيسلاب برض ول مهدنع ناك دقو ةتالع نب ةيقلع ىكبي ءىشب كنظ اهف

 ىيكتسن ام. مهيف تلق امو ءارعشلا ىم ةعامج توجه لوقي ىعاولا ناك كقو ٠ سح

 درج لاق الو EN دارا ندر متيسطتال نال ١
 .ابالك الو تتغلب. ابعك الف jui pus كنا فرطلا ضغف

(sbهتليل تاب . ناك دقو مانو هحابصم  Juهنال : Gi,ىغشو هتجاح غلي دق هنا  

a) ©. .ئصقرتت 6) S. rAilmist Ce mot me semble altéré. ce) 5, CZ 

Tom. I. 101 



Neo —هس  

 تيبلا انعمسو ST برعلا هايم bye Le اندرو امذ ةرصبلا نم انجرخف ىعارلا لاق هظيغ

 مكحبق نولوقي نايبصلاو ءاسنلا LA يرضف ريمث ىنب رضاح Lit ىتح هيلا انقيس لق

 هتقبطو اضيا a هتدحا .ىذلا بايسلا وه ىناثلا مسقلاو ءهب انومتتج ام جيبقو هللا

 هب تريع الو اتيب ظق مدهي مل هنم عونلا اذهو اوكحضاف متوجع اذا لوقي ناكو

 ابا ناف هنم ءىش هيف نوكي نأ هانيفعاو هنع عومجملا اذه Lo ىذلا وهو ةليبق

 2 ىو «ةمتا هيلع ie) «ديسأ ail ام aug ئف هنم بتك allait روصنم

 pouls ىمسي الجر بحصي ناك مالغ ىف مهضعب لوق انقنا لهال ضيرعتلا

 هضماح اهنا ىلع لدي Lio هل ضوعُبلا موزل  دضماغ ةزمر اهنكلو . ةلوق مكنداشل لوقا

 | تقولا AS ضعبأ هداتم ىف تدشدنأو

 هئاغ .هللاو هملعي لكلا à سوبا ال Du كنيبو ىنيب

 ue اديدش ابانع ناوخالا ضعب تيناع لاق هسفن ىع كيهش نب رماع وبا ىكحو

 تيبلا اذه هب هةبطاخ ىذلا رعشلا رخآ ناكو ىباق هيف عجوأ

woتاه ام ىلع  weوس هلي ىدننع“ ناك عما: ىننمايل تطيع  

 xÂA ca ui Le دح هب قلقي لؤي pe ديدحلا ضع نم kale se تيبلا A9 ناكف

 اذه فاعضأ ىذ xx Dons وه اما ىفكنوو « بانطألا 50 «بابلا اذهو عومدلاب

 sad ضراع هنا ءافخ الو « هظفلب ةريخذلا ىف ماسب نبا مالك ىهتنا « باتكلا

 «هلهأو محلا ىلو هللا ديح دعب امأ ةريخذلا ةبطخ ىف لاق RAD let ةميتي

 ةلاسر ةبترلا ىلاسعلا «بدالا اذه ةرمث ناف ,dau متاخ este اندّيس ىلع ةالصلاو

Exلضفتو مظنن تاببأو «لسرنو  » »» JSراهزالا تاحفص ىلع «راطقلا لايتنا كلت »» 

 ىسلدنالا اذه انقنا ىف Ji امو « كثارخلا روحن ىلع SO لاصتا هذه لصنتو

 6 مساكم ab مف ام مح موق «« ىبيعونلا خمذأو « ىينفلا ناسوف ئىم ١ذو اننقو ىلا ىصقلا

insرداصمو درأ اوم ةبودلعو «رهاوج  ceنىجحلا بعل «ققشملا مالكلا فاوطاب اوبعل  

 cils ul نئشعألا ls. alt ركسلا CLS (SES cc قروملا نوفكب

 « لئاصالاو ىكضلا رع اوهابو « موظنملاو روثنملا بثارغ suit بلاوق ىلع اوبَصف

 هالول لاله نبا هالغجا وأ «همسا ىسنل عيدبلا ,of ول 35 م لئاسرلاو راعشالا بئاجعب

G. S. Koss. 



HP) meتح  

 الا gui» الو ىوع ام لورج ةعينتو pute الو بسن ام ريثك am ول مظنو « هةيكح

 «هداعملا « معرابخا ىلا نوعجري ce قرشلا لما ةعباتم الا اوبا «ففالا اذه لما نأ

 ماشلا ىصقاب ئط وأ «بارغ قافالا كلتب فعن ول ىنتح «هدانق ىلا ثيدحلا عوجر

 sol Lots «امكحم ابانتك كلذ اولذو «هءامنص اذه ىلع ةاوتكل culs قارعلاو

 الو As“ الو نانج اهب ه رمعي ال «4هيدرلا نانمو «ديصقلا ىمرم «هرئاسلا مهراعشاو

 ىسفن تذخاو «كلانه امم تفناو «كلذ مهنم ىنطاغف cu .الو ناسل اهيف فرصي

 اذيهل Due « ىزطعو LA لها :ىيباكام"عّبتتو 60390 تانسح نم els La / ع محب
 « هتابدا 55 عم دليم واط هروحب puis ؛هلها هرودب does نأ بيوغلا ففالا

 تيلو «هلبق هثاسحا تام ىسحم بر ايو « هلهاو ملعلا اوعيض اميدقو «هثاملع روفوو

 تينك كقو « ناسحالاب usa aisé 6 نامؤلا 58 ىلع ملعلا رصق ىم ىرعش

 ءارعشلا ركستو «بابلالا رهبت coule ce نامزلاو تقولا لها ىم «ناشلا اذه .بابرال

 ذا «هيرماعلا Ali الو « هيناورملا ةلودلا راعشا نم م ءىشل .ضرعا * ملو «. باّشكلاو

 ىلماف end نم ىبعذم بهذو «هفصنلا ىف ,Cal ىأر دق ىنايجلا جرف نبا ناك

 تبيرضاف ىناهفصالل #رهدلا باتكل اضراعم فثادحلا بات :«هنامز لها نساكم ىف

Le Litامم ءىشل ضرعأ مسلو .« فلا  cuiteتيدعت الو  Motامم ىرصع  ROLE 

 تم كقو «لولمم Ke لكو «ليقت jobs للك ذأ ««ىرهد لها هقحل وأ 48 ئرمعب

ploufةيم راك اي  alsنم ةلمج  ىوسي هنا هركذ دعب لاق نا ىلا دّتسلاف  

 مه يغو # ىبرغملا نبا ريزولاو باهولا ىيع ىضاقلاو ىضتورملا فيرشلا Kio ةقراشملا

 «روهشملا al ىف «روصنم ىباب Sul us تركذ Lit هتروص Le لوطي نمم

 تركذتو تلق aie دوصقملا ىهننا «رصعلا لها ىنساحم ىف OUT ةميتيب مجرتملا

 ريهشلا Gaia دمحا سابعلا ىبا روهشملا رعاشلا ةعقابلا ds ءاجهلا ىف هدشنا ام

 الدابذ ربرب مهو «موجافغ ىنب هّموق وجاي ىوارجالا نولوقي .برغملا ةماعو *ىراوجلاب
 ىف وه ام كلذ ىف !درطتسمو « موكاملا ىنب ساف ءالصا وجه ىلا كلذب .الصوتم

 ه) 0. مكرابخا. ة) 0.اتكل. (ce) Ce mot meparaitaltéré. à 35%.0 4. هر ©. 1.0:

 . m) ©. 0. si, sslمفرح.  7) Ajoutezىسيرسعمسلا  k) 0كوفر .0 (5
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 ملا

 لاق 20 Merrill LS مدار
 pr ىنب ئلع .٠ GS .الئايت تررم اذا, ليبسلا ىبا اب

 pl ىدصلا ةبواجحم الا oi) ىلف هدعلا اهب راغا ضرا

 pan» Loti Helen حتر وطي وو
 Sul الو ىفاعلا لئاسلل مهلاونو مهلاومأ ىف ظح ل

EEE NEربل  
 موجلملا ىنب نمم ساف ضرأ نم en مهريغ ؛نم ىنتيل اي

 تعيب ,Lol ساف ةاضق موجلملا ىنب دحا نأ نيخروملا نم eh ريغ ركذ دقو

 ةفرعم ىف كلذ كيفكيو رانيد فالا ةتسب ةقرفتم لب ةدّلجم ريغ ىه ىتلا هبتك قاروأ

 «تالرلا رفغي هللاو اذهب مهاجه كلذ عمو موقلا ردق

 ةيقرشملا .دالبلا ىلا سلدنالا ءاملع نم لكترا نم ركذ نم هيف انك ام ىلا =

 لوقنف ةسورحملا
GUN JM pausesا للا هاب  

 ئلا ,de نوحدب :فرعيو ةيطرق Loi Le use نب « كلملا due نب كيلولا os نمع
 © لفقو مهنع بتكف ثيدحلا لحأ ىقلو محو. مككلا نب..ىنمحرلا دبع pli ة ىرشملا

 ىماشلا  ىشولا سبلي وو اهيف سانلا عمسي ADS عماجب ةقلح هل تناكو ريبك ملعب

 EEE ET EE ىضوام نا نبا

 ,ana euh ايي هايتك ,dite Jai لاق
 ازيغتا تسوده ندم ae LOS (ie Qi ,بلقلاخ AE تلق

 ىرق امك ءارعلا بولسم .تيقبو 2 ةلمج Lie pull نابف ىأنو

 فشمد لخدو عيمجلا هللا محر Lu املاع Lust Lies, Lio نب كيعس هدلو نمو

 Sue, GS جرف we كيشرلا نب. مصتعملل فئموي اهلماعو مدقالا مهنطو

Le lolىلا اوجضف اهلها ثكشا ةعاجمو !ديدش  GSنم: مهنع يرضي. نأ  
 نم لك ىلع ةنيدملا ىف ءادنلاب رماغ دالبلا ىم مهيلع نيمداقلا ءابرغلا ىم مهدنع

 فلخت نم دعوا مايا ةنالث Met مهل برضو. اهنع اوجرخيل ليبس ىباو Gb ىم اهب

 :a) Ces mols ne se trouvent que dans L. S. 8) S.ajoute ارعاش Lot ايلاع La ناكو
 قرشملا ىلا لحرو L) انسكم) انكم. (ce @ 0.5. مدقو

ja 



JAP 

 زمزح

 ام |

NN =دع  

 ىلا هب ءىجذ كركتي مل نوحد ماقاو اهنع يورضلا كبرغلا ردتباف باقعلاب اهدعب مهنم

 x) JLss AS تعمس La وأ ىرمأ تيبصع SL ام هل لاقذ لجالا es ىجخرلا

 io ىجاخرلا لاقف هل ىمتناف فيكو هل لاقذ ىنفقو Qt ءدنلا كلذ نوحد

 نوحدل ناكو تتش اذا فرصناو «تببحا ام مقاف Lis اهيف ةماقالاب فحال if هللاو

 sal ةبطرقب نيروهشملا نم وهو ٌىئبيبكلاب فرعيو بيبح ىب وشب هل لاقي ىذا اذه

 دنع ةياور اهلو 8( وهشم رشي كنب ةدبع هنغبو (x سنا نب كلام نع ةيوارلا ةيندملا

 « عيمجلا bi» متحر

 اريخ اكلاص الجر ناكو =Les c ةلحر هل شيلقا لها نم محتف نب لولهب مهنمو

 فلطنا لوقي لئاقو ةكمب هاك محلا نم همودق دعب همانم ىف ot, aff) هسغفن نع ىكخ

Luقلطنا نالف ابا اي شياقاب ىناريج ىم لجرل لوقأ تنكف لاق معلص ىبنلا عم لصن  

 ىللصاو هجونا تنكف اليبس كلذ. ىلا دجا تسل ىل لوقيف معلص ىبينلا عم لصن انب

 تنأ ei نم ىل لاقو ىلا عجر Bal نم ملس املذ انمامأ po , all سانلا عم

 لوغيذ شيلقأ ةنيدم م لوقا تكتنكف عضو sl» ىم dé ن ..انكذ سلدنالا م كل تلق

 m5 ىل لوقيذ mel Ÿ فيكو ىراج وه وقل تنكذ ئناوبلا Lis ابا فرعنا ىل

ra5 مدلسلا  

dusىرهملا شيعي نب .نمحرلا  Lesهنم عمسف اجاح  ésنب ىسحلا وبا  

Messiى ذ لسلسملا تيدحلاب دنع ثدحو ىسدقملا  ASSنع ىكيلاد  plشيعي  

 ىراصنالا فلخ .٠ نب كيعس ىب 1 ME نب زيزعلا لكبع ليكم es نع رودكذميلا

 هداخسأبد ىدنقو ىلا وصن ندع سلدنالاب درأ دم هبلعو 1 وفم ب رهاط ىسحكلا دل نع

ETSرابالا نبأ طظفئاحلا لاق نع  Deلضفملا نبأ نى = اهضعب قرط ىم م كسلسم هقدور  

ill,ىبأ راصف ىدنقرمسلا رصنت نع ىدسالا ركب ىبأ نع ةةرمج ىبا ىبا هب  

 1 « ىهتنا هلل dust, Lie هعمس cyan هعمس نم ةلزنمب. ليضفملا

 Des نب سخوي نب نمحرلا dus نب كمكم نب بل نيب رفعج دكمدحا وبأ مهنمو

 LI عمسو عح اضيأ ليضفلا ابا ىنكيو اهلمع نايشناأ نم يلصأو ةخيطاش نكس ىبصحيلا

a) G .تيبحأ 6) GS. 5e 



"MN 

 ىفاوكلا» ءانثلا اباو ىمرضحلا ىبا هللا due ابار ىفلسلا ظفاحلاو فوع « نبا رفاط

 ةيانعلا لما نم ناكو مهريغو لضفملا نبا ىنسحلا Lie ىشبحلا هللا due نب ردبو

 مجاعم ىف ىبيجتلا deu طبضلا كيج طخلا ىنسح ةلادعلاو سالصلا ge ةياورلاب

 مذ كلانه هكرتو ةيردنكساب عامسلا ىف اميكارتشال هباحصأ دادع ىف وهو 6 هتخيشم

 لضفملا نبأ ىع هدافا هاهم ىكحو همث ةنس ىكضأ ىف ةبطاش ىم ناسملت هيلع مدق

 نا ailes اهدلو تام Pl st fast ارعاش ناكو d ىنازيبكلا هللا due Lui نأ

 SE S DOME وجاشب هيلع LORS 03 JL هيقرب

JA?هيف تام ىم شاع دق بيجع نامز اذه  

 < دحر de es ىفوتت هنا لاقو ملاس نبا عيبرلا وبا ظفاحلا هنع فخاو

 نم كباعلا ىعارخلا هنويديس ىب كمحم ىب هللا دبعب ىب رفعج كمحا وبأ مهنمو

 ةمعنلا "نبا نمو mia عمسو ليله نبا نع تاارقلا فخا ةيناد لمع ةيناطنطسق لها

des mileىفلسلا نم عمس نمل اقفارم ةيردنكسالا لخدو ةضيرفلا ىداف اجاح  

 دعزلا ىلا“ اليام هحلب ىلأ لفقو تملع اميف رابالا ىبا لاق ءايش ns وه عمسي ملو

 ةدايعلا ىف" aie دعبو هركذ ,Me هنقو ىف ةفوصتملا خيش ناكو ايندلا نع ضارعالاو

 Do راب ىم rail ةليل ءايحال خيسنلب مدق ذأ auf LS cr لاق «خلفغ au تناك هنأ الأ
 0 te NO UD as, di x نابعش

 ىلا ,هترايزب .نوكربتي ؛اليوط ارهد هربق.سانلا باتناو Cid تاهج ىم ريتك és هترانج

Motosهما مولا  listsيسلشملاب  NS Sodaال سنا  

 6185 Kw ناضمر رهش ىف كلذو اهيلع

 وحدنلاب dal لها ,lu ىم ناكو رصم لزن ىسلدنالا ىوكنلا رفعج وبا مهنمو

 «راثالا opt ءاكح Les هش تكيس ساحة

Liعمس لصضفلا  mAباتع نب دمحم ىبأ نم  tuésاجاح لحرو  eu sl 

 ؛ ةرعش Lam ةيردنكسالاب ste Des وبا دنع LAS امظطان Loi ناكو

a) S. نع au lieu de co 8) L. حكيم ce) L Le d) Lisez ms cite Voyez 

Ibn- Khallan, n°. 689. à 

jaë 

jan 



 1م

 اذن

MA نس ىفلسلا رهاط يبا نم ةيردنكسالاب عمسو ةضيرفلا ىداف قوشملا ىلا late 

 عمسو  Lostنم مهضعب هكجر اميف وهو كلانه هتكم لاطو هريغ نم  MTسلدنالا برغ «

Sas de, يسلدنالا CET نسحلا ني صفح نب نسحلا ىلع وبا re 
  obusابا عمسف قرشملا  dustدبع  AUSاباو هيويح نب  ei leديكم نب

 ةارهب جيرش ىبأ نبا دمحم اباو سخرسب ءاجر ىبأ  Lisدبع نب ىيسحكلا هللا كيع

 ركب اباو زاوعالاب ئكلفملا هللا  Dustىدادغبلا رفعج نب  Lisسماح  estنوت نب

LG فشمد' مدقو رصمب فيشر نب نسحلا دمحم Lis سابعلا نب le متاح Lis 

 نب مامث اهلعا نم دنع ةورح  dusteديحا روباسينبو  hier hs 5ىبرغملا فلخ نب «

 ركاسع ىبأ ه هركذو  Jeوبأ انربخأ  ueنب نيسحلا هللا  Siةيبطف نب ىلع نب

 ركب وبا انربخا الاق رهاط ىب رهاز مساقلا وباو  uiروصنم نب  Luiىسحلا ىلع وبا

 فيشر نب ىنسحلا انربخا ىعاضقلا رفعج نبأ  jouنب لضفملا انربخا  dustىدنكجلا

Mess ال لوقي سنا ىب كلام تعمس لاق ىرهزلا ركب ىبأ ىب dut بعصم وبا Last 

 ملعلا لها ةسلاجمو بلطلاب فرعي مل نمع ملعلا لمكي الو مهلك عدبلا لا نع: ملعلا

  eusتيدح ىف ناك ناو سانلا , jeuاقداص معلص هللا

 ملاعلا نم عمس اذا ملعلاو .تيدحلا نال  Oùلعج  Reهللا نيبو هعمس ىذلا نيب

Cialis م ءارهب ع ىعحاضقلا xs لاق Lit, ىلاعتو كرابت 

 ىف بذكي نمع ليكي «

péreىلع وبا  MSTنب فلخ ىب  GSىم ىومالا ليكم نب ميعاربا نسب  

 نانمثع ىهأو سابحالا . بحاسص نبأ ركب La ce man JEU نباب فرعيو ةيناد لعأ

 So نب ميعاربا فكسا ىبا نم عمسو Lui 2e ةلحر هلو امعريغو ماشع نب رهاط
ETدس ميعهأردأ نسب وصنف مدفلا ىسبا م سدقملا تيببو  Floىبأ ئم نالفسعيو  

 ءادتبالاو فقولا باثك ic ذسخاو ىبيحتلا كيعس )73 ىسحلا ى 3 Des Al كيع

 بهم ىلع Lea ناكو هفلوم CE ىريعشلا زيزعلا MS نم Ace ىراينالا نبال

 مق 11 Ru ةخةيردنكسالاب mie سافلا عمسو دنع ظكخاو HS ss ماكحالا ىلوو كلام

 < محر due وكان ىف ىفوتو 507 ةنس ةينادب

 ىور ىقلاملا WGAASU a ىقت نب Das ىب ميعاربا نب ىسحلا ىاع وبأ مهنمو

a) 8. ajoute .ىيدلا 



 كب el دع

&ab 5ن ع  Lil ste siنعو باتع  LE 8 Ka uiةيسروب  on Alبحكاصو  Li 

 ىبا نم اهيذ عمس ةلحر هل ناكو ديبقتلاو ةياورلا Jet نم ناكو# ةرسم نبا ناورم

 ىفلسلا هطخاب ىفلا امبسح هاد ةنس بجرب ساملسب اهالمأ ىتلا هسلاجم ىفلسلا رهاطلا

 بلاط وبا هنع ثدحو ةكم ليزن ىسويلطبلا ىلع نبأ ىسحلا ىلع وبا هيقل ,aïe ىفو

duنبال باعيتسالا باتكب ةيردنكسالا لغا نم ىخونتلاب فورعملا ملسم نب  Lai due 

 55 وبا ركذو هضيرات ىف ركاسع نبا لاقو « ةقباسلا ةنسلا ىف ةمامع ةزاجا هل زاجاو

(os llلوقي روباسينب ىسلدنالا ظفاحلا ىدارملا ناميلس ىب ىلع ىسحلا ابا تعمس  

 هتيقل دقو ركاسع نبا لاق «ىسويلطبلا ىراصنالا ىلع نب ىسكلا ىلع ابا تعمس

 ىقلاملا ىماذكلا ىقت ىسب ميعاربا نب msi ىلع ابا تيعمس لاق هنم اهعمسا ملو

 . تبهذمت نيا pe ةأاره نم ef ىورهلا رَّذ ىبال لبق dois حويشلا ضعب تعمس لوقي

 ناك املف ىنطقرادلا تمزلف ثيدحلا بلطا دادغب تمدق ىنأ لاقف ىرعشالاو كلامل

 نم ىنطقرادلا رهظاف بيطلا نبا ركب وبأ ىضاقلا هب زاتجاف دعم تنك PL ضعب ىف

 نم ترهطا ىبخلا اذه نَم مامالا pit اًهَيأ تلق هقراف املف هنم wire ام هماركا
 تسولف ىرعشالا ركب وبا ةنسلا فيس اذه لاق 8 تلق هفرعت امو لاقف تيار ام دماركأ

 « ىهتنا هبهذم ىف هب تيدتقاو كلذ x ىصضاقلا

 دبع اباو ىلقصلا يرغملا نبا نسحلا ابا ىقلو كانه لوجاتو ةضيرفلا ىذاف قرشملا

 ىلع ىببا نب رصان AA ىبا نم عمسو ولعب à نيكيكحصلا امهنم عمسو ىواوغلا هللا

 رهاز ىع Ale اضيأ هلو ئشوطرطلا ركب ىبا نع اطوملاب ,cute دوأد ىبا ننس ىسوطلا

 ىريركلا dus ىباو ىريشقلا ميركلا دبع ىب معنملا dues ءىماكشلا رهاضط ىبا

 اهيف ثّدحو Les رواجو ةكمب لزنو دادغب نم ة هنأتشي ىيسمخلا هتاماقم هنم عبس

 ىنميلا فيصلا ىبا put هالا due وبا ae ىوري ادنسم ةقث ناكو ساو اهريغ ىقو

 sin عمسو ىلبرالا ميعاربا نب este هللا dus site سيدك ليحارش نبا رفعج وباو

 «دنع ىورو ظفاحلا ركاسع نبا مساقلا وبا هيقل UNS, of Kim رفص ىف

 ليمع ةيرملا Moi نم ىراصنالا ىسحكلا نب dust نب 6 نيسكلا ىاع وبا مهنمو

 ه) .L ىماكسلا. 5( Les man, portent ةناتسي. (ce ©. 5. ىسحلا.
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 هنعو خب صتقخأو اريك ةمعنلا ىبأ ىسحلا ىبأ ىم Et « ليبشولا poils Lies ةيسناب

Àىبا نم عمسو تاارقلا  RSابا هد خنس ةيركنكسالاب ىقلف اجاح لحر مت اضيأ  

 نع Le À :كمب رواجو امهنم عهسو ىميضعحلا ىبأ هللا due Lis ىفلسلا رهاط

 موتاكم »53 نع 95# ناكو ىراخكولا جيتكم ىسلبارطلا ديمح نب ىلع ىسحلا أ

 خابطلا نب كرايملا كويكام ىبأ ct اسضيأ عمسو nl نع ose» ر 33 ىبأ نب ىسيع

 فحلإ) due Just se a نيسحلا ى ..د كيعس رخافملا oi هل زاجاو ىدادغبلا

 هدب ىلا لفقو w Kw لوالا (ES ىف هروحص كنع ASUS ىليبشأالا <( دبع خ بأ

 لبق هد بطخ دق Hs هينعي ام ىلع 0 د ع صضايقنالاو عاطقنالا مزلق

 sh C ريسينلا عاسمسل xale اومحارت ةيردتكسالا 6 xD © ىبيكاتلا ىكحو هناحر

Deeكلم ىرقملا  USنبأ نع  . Joهل تراصصو ها“ ةنس ىف اعامس  Rdمهدذع  

 BAS LT xake Lille حالصلا ناكو فرصتلا ىم ةعنم DE ةداصأ «٠ ملوفق دكعبو خفاجو

 « دحر 3( وهشم هنزانج TE همه مدس نابع CI نولخ ن (Lex خعمكالا

paiesنب نيسكلا  dlىح نب ىيسحلا نب  CMSىبطرقلا  ASددعلا ملع  

 ,kel افلك ناكو dE. cts فو عملا رمع نب كمكم هللا Jus ىبأ نع ةسدنيلاو

 سددنالا ىم جرخ ST ىكحو هبسنو كعابص ىضاقلا هركذ رصتخم جز هلو ليدعتلا

 لا lès لحر مذ رصمب LES), Oh نحكم ركيلابو اهب هتان ?Us فمع يي انو
O 

 SX RAS :فياكلا ىلا [Ab PE هيض الوسر دتاعدو shèc .ىظحف اهريماب hate نمبلأ

 Cu, Pol Riu دادغب ىم هفارصنا de نميلاب ىقوتو ةضيرع اينذ كلانه لانو

 ىعزافقلا فوطملا ى نع (ab. &s su ىعالكلا كيلولا ىب دامح فسوب وبا مهنمو |

 نب ميهأربا نب ىبيحكي Les sie as ةيردتكسالاب تّدحو قرشملا ىلا لحرو هريغو

 ىلع CAS, MDI رصقو سصرحكلا عمش ةلاسرو فيلات ىم دافقننعالا cr ليش نب نامتع

 CHARS ضعب هنم عمسف ىنيطلا ناورم وبا كلانه هديقلو 0*8 ةنس ىف كلذو لمعلا

 Lx de di por ريبج Fr AU Jus نب ne نب فلخ مساقلا وبدأ مهغمو

 ىضاقلا لوف ةياعو خهاونلاو ملعلا MST نم ناكو same وهو هنبأ لحر هعمو Lidell ىلا

a) G. ليبعولا Se «ليعولا 6) 5, AT) نأ خيلط ند c) S. «نييبغلا d) 5. «توغرب verse 

Tom. I. 102 
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 ىضاقلا Jp Dans وبدأ لاق « :يقرشلا روغتلا ءاضق Le ىف ةشوطرطب كبعس ىب رذنم

 لبق ةيقرشلا 5 وختلا ىف ءاضقلا ىلوتي ذكموي وهو ةضوطراب ىبأ ىلع كيعس نب رذنم

 رظن عرفت !ذا ناكف هنكسي ناك ىذلا هتيب ىف هلوناف ةبطرقب ةعامجلا ءاضق ىلي نأ

àهيف باتك هيدي ىلع ين ىبا بنتك  vol Bentءفلخلا هيف كني 6, نبع  
 :ر فرو DE ) 1 LS D (en = ى

 GA نم ءافلخلا ركذب كلذ os مست pt Like PT مأو مهعبأر ةيواعم لعكيو

 هبر due ni Cou بضغ رذنم كلذ ىار LS dus نب نمحرلا دبع ىلا ناورم

 ماماب مكدنع (Sue ىبأ اي انعلم تحرب ال ىلع a اسوأ

 PL مّكقم' لولا 5 ىناد ديحم لآ ريخو ءاسكلا بر

 رذنم ةيالو تناكو ةءاسلا ىلا ei» بانك ةيشاح ىف ءطخب lue Ne وبدأ لاق

 ءادنس» ةنس اهيلا ميذرفالا نالب نم نيفلتخملا ىف رظنلاو اهب لامعلا ىلع فارشالا عم روغتلل

 ةيردتكسالاب اهيف ىور ,<kk هل ىطانرغلا فلخ نب كيكم ىب فلخ مساقلا وبدأ مهفمتو

 نيقلتلاب ىنادلا ىسيع نسبا سايعلا وسبأ (aie Et ere فسوي نب ىدهم نع

 < باعولا vue ىضاقلل

 PET) PE اسجاح لحر ةيورلا ىباب فرعيو سويلطب ىكسو فيسلا ةرطنق

 اهيفو où ةنس ىاحصلا ديرك ىف هباتك هنع لمكف ىسلدنالا ةيواعم ىب نيزر ةكمب

 هبانك ىف مريخ ىبأ هنع تح ارواشم اهيقذف ناكو كلذ دعب هدلب ىلا لفقو جح

x AJوكان ىف سوماطب م  co, 

 ابا رصمب عمسو قرشملا ىلا اجاح لحر ىسلدنالا ةرارز نب كمكم نب ةرارز مهنمو

HU NSيفدصلا ماسم مب 8 داعب هيوم تل اب  dt Xeد 5 نت ن « دنع  Fee WT ot5 »5°  

 جرخو خبطرق ىلا لحر 4 نيسكلا Li ىنكي ةقلام لهأ ىم ىسلدنالا رهاط مهنمو

 باحصأ نم ناكو Fos دودح ىلا Rs لزي ملف PU x foie رباربلا اهلخد امل اهنم

 ىلاكتنشلا vus ىبا عم ملعلا بلطو نارقلا ةءارقل هيمزالمو ٠ ىكنملطلا رمع ىبأ

a) L. و Li 85( 58. (ا ه G. 5. .نولكف J'ignore si ce nom est correctement écrit et 

s'il ne faut pas lire sé d) L. (ىسحكلا. ه L «ىكنيلطلا 
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 y ىلع ًارقأو اليوط“ ةكمب رواجو ةخيطرقب a نيباوكلا XSL ماهأ (AS if os ىداو

be5 ن ويبيشلا ناكو اغصلا باب  aise esلوخد كنع هفعضل هل نوجرفيو  GANT 

 SM ىناليخلا gas ىف روكذملا هبسحاو رابالا نبا لاق ؟ىنبطلا هكذ ماركلا

 «ىهتنا SUR لمحم نبا dust ىبا ىلع ةنوذملا AS مهل ارق

 D عماجب خقاح مل تناكو BA لون خابت (A م ىسلدنالا رهاطلا وبدأ مهفمو

 « كلذ كرت مق وكذنلاب بيداتال كولملاب Lilas ليسرتو رعش هل Los ناكو ىصاعلا ىبأ

 رواجو ةضيرغلا ىذدأف of لبق لحر نسحلا ابا Let ىنكيو ةيسنلب ىبرغب ةيرق ىلا

EXىبا ىم اهب عمسو  dueنمو ىربطلا ىلع نب نيسكلا ءالا  La iniكيحم ىبأ  

 عمسو هفلومل ىسلازغلل ءايحالا باتك sie DS نارقشب فورعملا ىرعولا ىقابلا دبع

 ىزارلا هللا due ىباو فرشم نبا ىسحلا Gate ىشوطرطلا ركب ىبا نم ةيردنكسالاب

 هنم اوعبسو هنع سانلا لخاو Gus هدلب ىلا MS مق مهريغو ىفلسلا رهاط ىباو

 ناكو هنم لضفا فلا مل دايع ىبا لاق ءذقث ةياورلا ىلاع Lolo اضيش ناكو

 وباو ?dd نبأ ىسحلا وبا مهنم ةاج Li عامسلاب هنع ثدح mont باكحم

 ناو ريخ où ركب وباو ىشيلقالا سابعلا وباو ءلقيصلا ىبأ ناورم (fe À ىنلقلا دمحم

duc dus aile Si runىليبشالا فحلا  oseلسحر مت معريغو ىزج نبأ ركب  

 ةنس ظفاحلا ةريخ نبا كيلولا ىباو ىشيلقالا سايعلا ىبا هرهص عم قرشملا ىلا ةينات

in >,د  »© 

Liهالو رضم  dueماحملا ىف كلذو ةبطرقب ةعابجلا ءاضق ةيواعم نب نمحرلا  M Ru 

 كلام انمامأ هنلحر ىف عمسو ةضيرفلا ىتاف اجاح لحرو هافعاف ىفعتسأ مق ه١ رهش ماقأو

 نع ةاورلا ىف ناسبعش ci هركذو CHA Sim &alle نس CS تاو فرصنأو (Um نبأ

 دق هل لاق اكلام نأو اماع هب ىنتوثسأ all عطق نم aie ىور هنأ ىكحو كلام
 «ىبهتنا كيقأ تيني مل ناف هناسل تبن نم سلدنالاب نأ ىنغلب

 .a) L نيياوكلا. ,Je ne sais si ce mot estcorrect 4( 5. نويتبسلا. Voyez طماادسا-102)

éd. Veth, 2# voce, €) ©. 8. (ليقصلا. ك L. ارهشأ 
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 es pen pui o dt ىبطاشلا زايح duel ني dust all due وبا مهنمو
 مجعملا فورح ىلع هخويش ةسرهف لسمعو  ةربغو ءاربلا + قبأو lbs نيلرإ سح قش يلق

aeبجر 51 ةعيجلا موي تامو هدلب ىلا داعو  vin Riuمل رفغو -  » 

Menus نير كلملا تبع نير dut ني ee pie وبا ب ىضاقلا ie 

 نب رخص ىب ةعافر نب ةعيرش نب ىلع نب كيحم نب هللا دبع نب ديحا نب كلملا

 نموه ةماش وبا لاق <ىليبشالا . ىسلدنالا ىمخللا ةعامس  gaiفرعي :سلدنالاب ريبك

 مهنم سيلو ناوريقلا ةجاب نم مهلصاو ءالضفلاو ءاسلعلا ريثك روهشم ىجابلا ىنبب

 هيقغلا ىجابلا كيلولا وبا ىضاقلا  aileسلدنالا ةجاب نم رخآ تيب نم , miوبا

 نم اكع ىلا رحبلا ىف هدالب ىم اجاح ناورم  fewسداس فشمد ليخد مذ فشمد

 ناضمر رهش  A Riuاندنع لونو  lsهللا دبع ىب ديحا ىلعالا هدجو ةيلداعلا ذس

Due st dust me xs اهنم محو ةيرصملا رايدلا ىلا AS ىلع نب دمحم نبأ 

 بحاصب فرعيو. كلملا  CENTاعمسو  Lesوبا ركذو ءءاملعلا نم. ةعامج نم.  dueهللا

 قديبكلا  eiسيتقملا ىف اذه هللا كيع نب  sieنكس هنأ ركذو 0 رمع ابأ

pi due نبأ هنع ىورو ةتامعبرالا Qu ىف تام لاقو اريثك هيلع ىنتاو ةيليبشا 

= ei ىديمحلا هركذ ةياورلاب فرعي ىلع نب Det نب هللا دبع هوبأو ةريغو 

 ةلدصلا ىف لاوكشب. نبأ  Dueنب كاملا  LÀ? AE ; Hat dueمداقلا خيشلا  Gilهيلع

 , sis JLةنس  ofوبأ خيشلا اذه ناكو  ol GES us à aاعضاوتنم

 مق هلوق ىف ىدنع لاق مت هيلا ردابف ءىش ةراعا لثس كقو لوقي هتعمسو انسحم

 ئييشلا اذه نم اندغتساو ءىش كيما وماما دينمو  BUGةنياعم ىهو ةليلج '

 مزح نبأ دمحم وبا كلذ نع ربخا دقو ثراوتم مهدنع وهو معلص ىبنلا لم ردق

Ps تتنيح nie Li, خلا كيلا SN كلذب ترياعو ىلحملا هباتك ىف 

 ريبكلا  LAS ETESعسي  Sucheلسد  iaعسي احوسمم  Loloعاصن فضنو* «

  Unieناحوسيم ناّذم نوكيف "٠ عوصأ  hfنبال ىلحملا باتك ىف تارقو >

 ىل م طربخو دمحم وبا لاق  Juدنع. ثراوتملا ديلا فيقحت ىلع  ffنب هللا دبع

a) L. mA, 8) 5.5. ورمع. .٠٠ (ه  d) Voyez Sour. 107, vs.7. e) 5. Lies. 

f) Les man. portent “عصا g) Telle est la lecon des man. Je suppose qu'il faut lire cz رخو 

 كر
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 ىلع كلذ .هتفلك ىذلا ىتقت ىلا هجرخا هراد قرافي ال مهرتكا دنع وهو ىجايلا ىلع

 م Ka Do هنأ حذور وكنذملا ىلع ىب هللا due نب ديحا نب هللا دبع نبل

 1 هجر هنا كلاخ نب def هبخاو DIS نب ui لم ىلع هوجرخو هذخا <

 نب <( نأ (se الو Dust وبأ لاق «كلام لم ىلع ىيكي نب. ىبحي لكم ىلع

 ةنيدملاب les نبا هحكص Qt le نب dus Ju ىلع اضيا ss كلاخ

 بيطلا ميقلاب هثلك مث كمحم وبا لاق ,pull ةالصلا لصضفا اهبحاص ىلع ةيوبنلا

 مل هنا الا ريعشلاب ,ol ةبح كيزي ال ىلفلفلاب لطر فصنو الطر هتدجوف هنانزو مست
w À502 £  

 soil خيشلا اذه ىفوت مث رظن ١ pe ont ju qe po يبقوا ÀS ةيقوأ M ره

Îo Kimنم هعوجر دعب  esىنعملاب هضعبو ةماش نبأ مدلك ىهفتا =,  » 

 رودصلا حرش Job ىرصملا مذ ىليبشالا طظعاولا dust نب كمحا سابعلا وبا مهفمو

 ,x) (CE وهعم رحخلاب هسلاكامو « هر وسشم diet «secs بولقلا ىويحا ماكتنمو « «ءظفلي

 ريثك ىلع هب ji مظنو fun ههجو مالكو «بطخلاو رعشلاب ةربخو ؟بدالاب ةفرعم
 لثاقلا وهو لاق ىبلكلا بيبح ىبا:هلاق. depui باجر نم

 Dh اذ ىم هل ٌتوفص نمو mie أذ نم هبوبحم ail ىَم

 هرفوج تنأ نسح volet RUN 2ىنلغشت نوكلا مالم كنع تاهيه

 راهنلا سمش. عم كليل ىف dei راقعلا ركب نع عقربلا ii لاقو

 راستساو RS pe Lao لشن Lhé ne Vins  كلتا

 راذعلا علخ ىف ةوبصلا a  ىّبصلا تاعالخ عيش نكن نا

 ىراع cum ىساكرامخ ىوه ىف Ge نأ دق is راعسلاب ضرأو

ie désبشعم دوج 4 دار مث ١ ىوهلا ىاين لجن ىلا  

 786 Ab slt ىبحلا حولي ىتح اورظنناو

in Liseهتيجرت ركذ !ذكه 48  PERلم كش ىل لصح اهبتك دعب مث  

Jet Lea 59ا بعنبا  cetجنو قااءاسلقفالا  ausهفلس ضعي اهيلا_ لكحترا :امناو  

: 
a) GS. .هطرخو &) Même remarque. ce) 0.S. mul. 4( S. ox 0) S .بيطأ 

f) Ces mois ne se trouvent que dans S, 



Ar كك 

oi GS plus ندوه Lande av tu LS abs 6 St ES KE ملغ ali, 
 نب ميفاربا فكسا وبا  ueءملاع ثّدحم ىكلاملا ىليبشالا ىلع نب ىيحي نب زيرعلا

 ريتك « مثادب سيل اميق دفاز  » pa) ha Castع « ميوانملا < ناك

 برغملاو زاجحلا نم دري نمل !؟لصقم «برعملاو تماصلا ىلا انسكم « مثاوحلل «

 <بلحو .فشئمدو رصمب عمس  qe«بلطلا ىوذل !هيغم سردو  poهيداياب ىيعي حربي

 هتافو تناكو «كثيدحلا ةخيشم فسشمد ةيرهاشب شاب ىم لوأ وفو «ثيغيو

 < ىهتنأ Ru نيعبسو فين نع فشمدب

 D RU game durer "جت
 ىيكي نب ىيحي ىع لخا دنسملاو ريسفتلا بحاصو مالعالا لح) ظفاحلا ىسلدنالا

Calزاجحلاب عمسو رابكلا ىقلو قرشملا ىلا لحكتراو ىشعالا ىسيع ىب دمحمو  

 دابع نب ريعزو ريكب po ىيحكي رصمبو امهتقبطو رذنملا ىب ميهارباو ىرهزلا ابعصم

 رامع نب ماشعو Alle نب ناوفصو ىناسغلا ة ميعاربا نب ميعاربا قشمدبو ةفياطو

 ىتامكلا ديبحلا دبع نب ىيحي ةفوكلابو هتقبطو لينح نب Dust دادغببو ةعابجو

Da! sueة دلل طحبهم  ques ae radis 
 امام) ناكو الجر PF هخويش ددعو اهيلع de ل ةميظع ةيانع رتالاب ىنعو ديز نبأ

fastباجم دجيتلا ريثك اقداص اماوص  metليلق  itال !دينتجم  Aliلب  

xsةنس ناضمر ىف كلو رثالاب  Piةرخآلا ىدامج ىف ىفوتو  A mieمزحح نبا لاق  

 ناكو ةريغ الو ريرج نب دبحم. ريسفت ال هريسفت ie) مالسالا ىف فّلوي مل هنأ عطقأ

 js املف اهب افراع مولعلل Use سلدتالا بحاص ىومالا نيحرلا due نب ىيحم

 (es ليها نم ةعامج ركنا كيك رق ont) Rage نبأ فنصمب سلدنالا St نب ىقب

 هيضحتساف هتءارق ىم هدوعنمو هيلع ةماعلا نم ةعابج ماقو هةوعشبتساو فالخلا نم هيف ام

 DS ةرتخلا قلن + تأ Xe رج رج باتكلا pics مهانيأو ديحم ريمالا

axeانتنارخ ىنغتسي ال باتكلا اذه  il meانل ةخسن ىف  JU,رشنا 4 ىئقبل  

 هيف ىور ىقب me مرح نبا لاق fa اوضّرعتي نأ .مهاهنو Sie ام po كملع

 وهف هقفلا باوبا ple بحاص لك ثيدح بترو فينو بحاص ,Xi فلا نع

a) Voyez les extraits du Dorrat-al-asläk, par M. Weïers, Orientalia, II, 278, &)S, plis. 

c) G. L. SRAN D d) S, .ىقتل 



 تأ تك

Dianeامو فتصمو  AS Nefعم هلبق لحال ةيترلا  ASهناقتاو هطبضو  allo,ىف  

 ىلع هيف out ىذلا 49,5 نميف نيعباتلاو ةباكصلا ىواتف ىف فنصم هلو ثيدحلا

Casنب ركب ىبأ  Confىلعو ةبيش  Liesدبع  GTفنصم ىلعو  Damنب  

 ال مالسالا دعاوق لضافلا مامالا اذه فيناصت تراصف JS هريسفت ركذ مت روصنم

 ماسمو ىراضبلا رامضم ىغ ايراج ناكو ادحا دلقي ال اريختسم ناكو اهل ريظن

 She est ut دق ىنبا نأ هل تلاقن هتءاج dt نا ىريشقلا ركذو قئاسنلاو

 ريشت < تيار ناف اهب هكتنال اهعيبأ نأ كيرا ةريوذ ىلو هيلا ىقوش نم ليللا مانا ال

ueمعذ لاقف «رارق الو ربص الو «راهن الو ليل ىل سيلف هكاكف ىف ىعسيو اهذخاي  

 زع هللا وعدي هيتفش كرحو ييشلا قوطاو هللا ءاش نأ كلذ ىف رظنذ ىقح ىفرصنا

je,ليلق ريغ ناك امف تبهذن صالخلاب اهدلول  Lieتلاقذ اهعم اهنبار تءاج  

 كلملا مدخي نمي تنك ىلا Ji كرما ناك فيك Ji هللا كيحري هربخ عمسأ

sueانا انيبف دويقلا ىف  GSطقس ذا ىشما موي  cons llىلع لبقاف ىلجر  

 ملو طقس pe هللاو ال تلقن كيلجر نم Ouf تككن لاقو ةىنمتشن ىب لكوملا

 مهئايعر اولأسف اضيا طقسف نمق مذ هدياو هكامسم jus هداعاف داذحلاب اوءاجف رعشا

 ىنوقلطاف هوقلطا هل اهواعد Justin لق هنا !اولاقف معن تلقف ةدلاو كلأ اولاقف

 ديقلا طقس Qu ةعاسلا نع ىقب als مالسالا où ىلا ,ele نأ ىلا ئتورفخو

 «اهيف هل اعد ىتلا ةعاسلا ىه !ذاف Les هيلجر نم

 فورعملا ىدزالا فموي où يمحو ب: url AS 6e EE قو
 ىم عميس هضر En ىبأ ةيرذ نم وهو ةلطيلط نم هلصاو: ةيطرق لما نم ٠ ىماغملاب

 لحتراو هتافنعم بيبح نب كلملا دبع نع ىورو ناسح نب كيعسو ىيحي نب ىيكي
 اليبن اهيقف ناكو سلدنالا ىلا داعو ىسيطارفلا ديزي نب Lime نم عمسو pas ىلا

d Liesىلا دانع مت اماأوعا ةيطرقب ماق) رصم نم هدوع دعب مث ةيبرعلاب  pesماقاو  

 Lens opel get de ait poils uit التلال هيي روك انك لالا عشا

a) ©. S. ajoute .نأ. 8( ©. 5. ىنيتشتف oc) ©. ىماقيلاب: 5. ىماقلاب : L. .ىجافملا 

J'ai corrigé ce mot d’après Casiri (IL, 139, c. 2) et le Æaracid, éd. Juynboll, 111, 126. 

d) 5. ajoute sax. 



ne AIT de 

 قلك نزلا 'ىف Lux Labo, que بالا ةحضاولا 6 jen ىنبو* هادم ةنس ناوريقلاب

 امام'ا AG Le نأ ىضتري il) هضر كلام لئاضف بانك ٠١ Call, et ىف ةيعفاشلا

 راصتنالا نم À الو ناك ناو هريغ ردق نم ضغي نأ هل ىغبني ال نيدهتجاملا ىم

 ىذه ىلع مهناف ميضر ةيثالا عم بدا نسحب كلذ نكيلف هتكاح اليوقتو هبهذمل

 زوكيادلا Le مايرستلا Qle mou ui dus QU نطعب Le نقو 5, نم

 وبا ىكح ,où «هللاب الا ةوق الو لوح الو ةلملا post مه نيذلا ءاملعلا فح ىف

 ىدادغبلا رصن ىب باقولا ue ىضاقلا نأ هطخب هتيار Lun CAT ىداولا هللا دبع

 هامسو ءرج le ىف بهاذملا ىم هريغ ىلع كلام ane ةرصنل اباتك فلا ئكلاملا

 رصمب ةيعئاشلا ةاضق ضعب كيب abs باتكلا عقوف ةركاهلا راد plat بهذمل ةرصنلا

 ةاضقلا ae ماشلا ىلا élu قوقرب نب جرف ناطلسلا نا هللا ىضقن لينلا ىف هقرغف

Xes Viرصم ىلا مزهو ايش عنصي ملف دالبلا ىع كنليمرت عفدل نايعالا نم مهريغو  

eus is,ركاسعلا " AS,ةالظقلا : cout blu,المو  US oi Qolilt utls ue 
 كل علا JS Jos oi of Haut axe نخاع ALT be Rest عزا Qi utiles رسا

 روكذميلا باتكلا هقيرغت ببسب كلذ نا سانلا ضعب ىلرف ىضاقلا ىنعأ هيف قرغف

 ابا ةاضقلا ىضاق ةطرولا هذه نم هللا SU دقو «ملعا هللاو لمعلا سنج نم ءازجلاو

 ءادتبملا ناويدو ربعلا باتك بحاص OUT ىميضحلا نودلخ نب نمحرلا due كيز

 ناك هناف ASS ناطلسلا ىوذ نم مهرصاع ىمو ربربلاو مكعلاو برعلا خيرات ىف ريخلاو

 AE ot مهل لاق كنلرمت ىلع اولخدأ امل ةميزهلا ىف ىنيرضاخلا ةاضقلا ةلمج نم

 ةيراغبلا ىز هيلعو ma ربخا متناف لاو عت هللا ءاش نأ نوجنت مالكلل ىنومتت
 هناسلب نودلخ نبا هبلضف هعم ماكتو دالبلا هذه نم تنا ام هل لاق كنلرمت أر 52

 كركذب هتّيلحو ملاعلا خيرات ىف اباتك تغلا ei كنلرمتل لاق مث ةرهابلا هللا ةيآ ناكو

 ملاعلا خيرات ىف Las eût كنأ ئنغلب هل لاق GA وه كنلرمت نا لاقيو لاق امك وأ

 انبرخ انا ge jai tea ركذتو هيف ىنريكذت نأ كل غاس فيك كنلرمت هل لاق مت

 بتارملا ىوذ عم ركذلاب امكتقحلا ةييظعلا ابكلاعذأ نودلخ نبا هل لاقف ملاعلا

a) L. (خةتامانسو نيناهذو نامت. ة Ces mots sont probablement altérés. Je crois qu’il faut 

lire : ردعمب CyAdee 



 تح .NO د

 نودلخ cils سنا امل هنا لبيقو كلذ هبكعاف تارابعلا نم À وكان وأ ةميسكالا

 ىرمع مايا هيف تقفناو خيراقلا ىف هتفلا باتك ىلع الا Lai ام كنوخ اي هل لاغ

Deناو رصمب دنك 5  (ousكنمدخ ىف نكي مل ثيح اعايض بهذ ىضاملا  asie 

joٌبقذا نآلاو كتلود  GGئكتمدخ ىف توما ىتح اعيرس عجراو باتكلا اذهب  

 نم مني ملأ هنأ ءاملعلا ضعب Je مبلا دعب ملو بهذف هل نذاف مالكلا م اذه وحنو

 نبأ كلذ اركذ ,Ai رخآ لجو نودلخ نبا jé ءاملعلا, نم et رابكلا ىلذيحب

 نأ دحاو ريغ ىكحو «عجاريلف هب ىدهع لاط كقو رودقملا بثاجع ىف alé برع

 .مهل لاقف ءاملعلا gaz lt بتك ىف روهشملا هجولا ىلع بلح ذخا امل كنلرمت

ASUS 1 LS 'هتحلا di ومما ةعاسج ain La M wall منوة داع de 

 ءاماعلا ضعب لاق اوحلو نيرمالا (BE اولاق ن أ مهنال مهلتقل بسبب زاوبأ هدارم ناكو |

Les Rueil cui aibl,متاو سيعل  exeنكس,  ais Lin JUلاوسلا اذهب  
 نأ نكمي فيك لاقو 8 كنلرمت بضغف هنع لتس نيح معلص هللا لوسر هنع باجا

 JU هانعم اذه امالك وا هنامز ىف ىكن مل ىحكنو معلص هللا ,jeu اذه ىع بيجي

 :ءاجشرأ كاع وكت اوفو كت حكما لاسم gel ىف اني روكذملا ملاعلا

Misةيوح-  Jiلاقذ ذتكلا ىف ىذلا نمق هتاكم فو كني  re & ait0  

AEىمع هللا ةملك نوكتل  Lakeبكاعتذ معلص لاق انك وأ ةنكالا ىف ىذلا وهف  

exil esمكفملا باوكلا اذه ىم  et)فحو  àتكل نأ  aixنم اآذه ناف  

 اذه هللا ففو دقو فاصنالاب Je لك ىلع صلخملا اهيفو اهريظن لقي ىتلا. ةيوجالا

 دينعلا LUI ةيغاطلا نم ماوقالا كتلوا هدي ىلع ءصلختي ىتح باوجلا اذهل ملاعلا

(oiهللا لعج  ausمالسالا ىف  LENS su,ىو ىلا نتفلا مظعا ىم هدالواو  

Lesركدذو ,ءقوملسولا  pi lei Garsقبلا  Lai Goneلح يبقا  ilesهل لاق  

 alt ةسمخ us هنا ىلا ريشي ميلاقالا حاتفم اهنال لاقف Fo لاقذ كدي لبقأ ىنعد

 يرن اندك دقو نودحاخ نبا ءاهذ نم اضيا اذهو ميلقا عبصأ لكلذ ةسمخ هدي عباصإو

 «نانعلا فرصنلف ةمجرتلا هذه ىف دوصقملا ىع ( allناعتسملا هذاحيس «

 هحر ةيطع نبا ركب وبا ظطفاحلا مامالا سلدنالا نم نيلحارلا نمو  feلاق 2

a) Voyez la vie de Timour, par Ahmed ibn-'Arab-chah , éd. Manger, II, 63. 8) Ce mot ne 
se trouve que dans le man. 8. oc) L. صاختت 
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 a هظفحتل هللا حرش « هثامس بكوكو معلص ىبنلا ثيدح ,ile «هثآول لماحو ملعلا خيش

 ««بيقرلاو ئلعلاب اوسايم «بيصنلا رفاو de لك ىف هنوك عم dues هب لواطو «هردص

 ءاملعلا ىقلو «كيقو ىورف «« ضغلا رمعلا نم درب سبال «ضرفلا ءاذال قرشملا ىلا لحر

 canne ريبغ Cl نم مورو «هييرك dia ىف ,Lis cle رثاملا كلذ ىقباو «دنساو

 «بتكلا مهرثام CS نق he» دحام بابراو « مّلع مالعا نامزلا ame ىلع اهيف لزي مل

 «اهبراوغو فراعملا لهاوك pus ركب وبا هيقفلا حرب امو ««بهشلاك خيراوتلا مهتعلطاو

ousىناعملا دراوش  «leeرمعو «هعورنو هلوصا مكحا ىذلا بدالب هعالضتسال  

 هسقن نع ىلجو AI ولع ةولوعسملا داوجللا زيوبفا بقا زوبو «هعوبر ةبيبش نم هرب .

 قوربب ىلا همظن نم. ut Le كلذ ,Ali «هدرغلا لصنلا نع del ىلج امك هب

 LB a رذحي هلوق كلذ نمف «اليلد ةضراعلا ةوق ىلع موقيو «اليصفتو ًةلمج

ve Sd mb les tata » Lau | 
 وفف اناسسنا تيسصبا اذاو Luilime dilo بتذب ىنك

sh SU sels .لكحامس af Lo sy puit Let )5 

Jetsقمن كا وك دحاو صخشك سانلا  ESS,رذح صخاشلا  

 اضرعم وهلت هلل كارب مح ىضرلا ls م ;do طملا اهيأ دهرلا ىف 3 هلو

 ىضرقتاو ىبصلا Le ىضم دق ىبصلا لنهج ىف cuil مك ىلا مك

 اضمتغي نأ نفجلا ٌكلقساو .هتيلظ تجد .ليللا اذا مق

PE PRET عرقاو gi ضرالا ىلع Ai dei 

Dazt الخ ىعدا Lit مك (mali cts Li Cas ىنعملا !ذه ىف هلو 

 لالض ىلع ىدامتا مك  sٌبينأ الو ال ئوعرأ

DANS coms Milo امه ءوس ىم dt 

Cult wli Le fo | نيثآد ةرج Cu ىفسأ- و١ 

Da sub qe Lt Le وكشا“ نينكل وندا “تنك ول 

 !اذكمو ىلعف وس هنم ىندعبأ  AEٌبيرلا

Ton amas NN ous قل Le 

© 

a) 5. xba=y. 6) L.S. xx ec) Telle est la lecon du man. (Goth.) du Æa/ayid. Ceux 
d’al-Makkari portent Sade d) Kalayid EN: 



MN, CAPE 

dois ميبقلا نم هيف كيهلُت ةفاكف هش 'ناضمر ْنلعكت ال à اضيا ىنعملا ىف هلو 
spas yes نوكتلا نوح, ee Jus ال els ملعأو 

 كلذ لقم ىف هلو

 نواصت ىثم عمسلا ىف نكي مل اذا ١ تمص ىلوقم ىفو ضَغ ىرصب ىفو
 تيبص ىنا تلق ناو 2 امظلاو عوجلا ىموص نم !َّذا ىّشحف  Lesتمص امذ

 لوالا ىنعملا ىف هلو

  cuisاسس  usفلا[  agesاعججلاب نيمزانخ  ie«ةروزصلا  geنيلي

 ملف تولب  LA caso, duelلا نم سوفنلل ىقشأ ءىش الو

la ةطلخ ىف رشلا عيمج تيار QC ىضابقنا ىف ىنولذعت الف 

 هناوخا ضعب بتاعي هلو |

S A 

 UE Te لانج نأ وطاب نوح

 . ليكتست مذآ نبا .لاوحاو 20 بارظصا اهل رومالا نكلو

ETS TTليو  SEٌليوط رجم كسب الز  

Lit,نم هحدتقا ىذلا هرعش  ESلزغلا برامب هحشو ىذلا همالكو ءهرافعو بابشلا  

 ام هسيالم نم عرولاو ملعلا اسك نيح هكرتو «هاسانث ام ىلا ىسن هناف « هراطوأو

«luهلوق كلذ نم عقو ام نمذ  

 Léna ىنموسي Of قاتم lo Lu طا doll سا

 ,Las (ن وغجلاب نلخ ,ةايشملا .لعج نا ب قايماوم ناحستملا قا دي
 ait كديع be Li ىسعرت AN ىدوهع ىم La اضيأ هلو

Es ulول  . Leربكم ئىسم ىماوغ  pilesقوام  

 ىوشملا ىبلق نع كربخي 2 ىنعملا كبلق ىربختساف
 ,St Li Cou Hilsut Ai ىلع «NE نارك دال جتفلا مالك ىهننا

dueنب فحلا  ieةطاحالا ىف لاق « عيبجلا هللا محر مييشلا ريسفتلا بحاص  

 ىبراحملا ةيطع نب بلاغ ىب فكلا دبع رسفملا مامالا ii وه هصخلم ام هقح ىف

saisبدالاو ةغللاو وكنلاو هقفلاو ثيدحلاو ماكحالاو ريسفتلاب ملاع  Alf comsهل  

 ميهتلاو ,out ءاكذلا ىف ةياغ ناكو pose ىف où ةنس ةيرملا ءاضق ىلو ie مظن

 ىور ةطخلا ,jet مكحلا ىف لدعو قحلا ىخوت بتكلا ءانتقا ىف ةمهلا ىرس ملعلاب
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 ريسفتلا» ىف ريجولا هباتك. ,Lait امهتقبطو . ىفدصلاو ىناسغلا Le ىوباو هيبا ىع

 هخويش ةامساو هتايورم هنيص اجمانربو راطم ّلك هتين ىسكب راطو ah هيف ىسحاف

Dبدني هكوظن نمو « داجأو  desهبابش  

 jsui شيعلا ىلايلو ailes ىف حرمأ db بابش سهعل ايقس

 راضخأ eût نامز ىف هل افرط ١ اهترش ريمصت ىف ضكرت سفنلاو

 ..راثآ ىهف ce انايع تناك ١ ةيدرا هيف Lu امييك ا!دهع

 ان اي هيف: bn Le ىنوك pont ls mie Lai Ah صم

aniبابشلا ليل 20 ىف مبصأو ىسفن تمعن نأ  quelاغسأ بيشلا  

© 

 ,Libi ٌبان.دل ام مغيض نع Lu تنثناف ىلايللا ىبّتعراقو
 3 LOS, VE ب اك دك 1

 راحصاو داريا sul ie ىف Lei نسصلخا لالخ حالس الا

 راصقا Lai be ىب ىنئتني وأ لضخ هضور شيع ضور ىلا وبصا

Loi ملعلا vols, ىف هكاثآ 6 Lis نم: ىفك cube اذا ٠ 

 ةنس هدلوم  Palىفوتو  clame, loةنس  ofةقرولب  duesةقرويم  Lola (oxلصف

de ىف at لأقو «ىهتنا هحر هيلع Axel ةقرولا ىلا اهنم فرصو اهلوخد نع 

  Leلئهكاهزمعلا/ )5 .عضن ,  MU put «LUE eux Goal we CMرج, 1

Lu ضارغالل هنهذ نسم. ىنشو « ايفاع القشر لضفلل حضواو «اهفاص ةلاصالا ءام دروو 

 اباهش هيمهف لعجو « اصف , «fouىلا امس , ci ao Jet LSقطف  uiهنهذ

 اهابسف «اريغم مولعلا ىلع  Lineءاضارضر ليسي بدا هلو «الصاو اعرف اهاوحو ءالصفو

ue LI سبالم زرحمو «العلا ود ةعبن اضيأ هيف لاقو «اضارغاو. ةعدتبم اظافلا ليكتسيو 

  Àامك بداو..«بضهلا ئسر امك راقو «دلاصالاو رصعلا دحواو «هلالجلا  SDلسلسلا

 «ضايرلا عطقا اهلا لءاضتت ميشو.« بذعلا  El olفياس, ««(ضارغالا فيرش .ىلا هب
Sante pastels توك# ضني ملو «هبابعب DAV ىلع las داجمالا 

  Lx ‘holeة. تاحار ىلا نكس الو. < هلثاوا ىلع. لكنا امو. «!دعافق بكاوكلا لوانت
 هد

Àءلئاصأو 8  » silىف ملع ةفرعم للك ىف  mul,اهقافآ ىف هعلاوطو «راذ  eeرانم وأ »» 

Se (ة Éalayid ةحارو 
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àامه عحديتسملا ةخمظنذ نم تسد  LAPS) gras 0 essةليبعق نم هلوق كلذ ىهف  

 ملظلا نم اليذأ تكا فيسلاب ايدتوم ع زجلا اهيف 2111 ةايلو

Lies suisىجبحلا وكلا ىف ! Géايار  utناشليطر ع   MAملعلاك  

Lieلود ىجنز ليللا  se x Ut a mai SE 

 ذ مد تعملا اميسح « ضايع خياشم (Do ركب اسبأ ىنعأ وهو هنم دوصقملا ىهتنا

 ؛«ضايرلا راعزأ

 '". ديحم نب دمحا نب ةلمهملا ءاحلاب حرف :- يس

 AA نس GEST sul ىعفاشلا ىليبشالا ىمخللا فلسلا ةيقب ot ظئاحلا مامالا

 خيشلا ىلع هقفتو al بهذمت هنا ليقو نيسمخو عضب ةنس رصم pie صلخو

jeنبا نيدلا  Dueفرش حويشلا خيش نم عمسو اليلق مالسلا  Gantىومحكلا ىراصنالا  

oo ce ut cyanalleب نيدلا  dartsىب  joeد بيكنلاو  duallفالع ناو  

 هتاور فرسعو «هظافلا ىقتاو تيدحلاب ىنعو فاخو .مثادلا due ىبا نع. فشمدبو

 «ناشلا !ذه it LS نم ناكو ئدفسلا لاق «هيلاثل ىقتناو «هيناعم مهفو «« هظاقحو

 تناكو «هنايصو عروو fais نتم هيف ام ىلا RAS «ناسللا فلط وعو هيف ىرجكي نيكو

 « اهيثاوح ٠ بلطلا نم هيلع pose ءاهمزالب ىومالا عماجلاب ةركب ة لاغتشا KE هل

 تضرعو «هنع هقيناصت ىف ىورو ais) د ىبعذلا نيدلا سمش At هيلع عمس

 nel ىزب ناكو «اهابح لبقي ملو ءاعاباف ةيرونلا ثيححلا راد ةخيشم هيلع

necملو «.هيعناشلاب ةهاقف  duىلع  ae alleىلا مهقتو « حوف نبا .سانلا. نزحا  

 هتحر so) «4هتزانجو Ait ىف هعضو ,Lis «هتزانج فلخلا عّيشو «حرسو. عت هللا

 ثيححلا بالا ىف ةيلزرغ ةديصق هلو do ةنس هدلومو 111 Riu ةرخآلا ىدامج ه 1

 ديحم وباو / ىسلبانلاو ىلتاقملاو ىلازربلا aie عمسو ىنينويلاو ىطايمدلا هنم.اهعمس

 هذه ىف ةروكذملا ةديصقلاو لاهسالب ملاصلا ْمُأ in تامو ديلولا با“

(aléٌلسلسمو فلطم ىعمدو ىنزخو ١> ٌلضعم كيف اجرلاو حيحص.  
 لمجا Gris) كورسمو فيعض هنأ لقعلا دهشي مكنع ىربصو

a) Halayid et al-Makkari G.R. .0.بالطلا (بعتيف. 6( 6.0.5.لاغش). ه à) G.L.0. 

  Je erois que ce mot est alléré et qu’il faut lire x1=Lai. e) S. v. f) Telle estهنزابح.

la leçon du man. 0.: ©. ىسنبانلا : L. 5. «ىسبيانلا 
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 Jisls ىلع ىّلمي ةهناشم nie عامس Si ني ولو

Gaoسيلو كيلع فوقوم  Liلوعملا كيلع الا دحا ىلع  
id.ٌلدغتو قرت .ىلاذع مغر ىلع ىل تنكل كيلا اعوفرم ناك  

 ESS ue UN Sal sis sde لاح

 Je هب اًميعاعطقنمو 2 ىَسالا لصقم كيف ىنامز ىَصَقأ
 jets فيطأا ال ام ىنفتكت جرْخُم كرجعي«فانكأ ىف Li اهو

 Mess ىفجاهم الا وه امو اكبدم ءامدلاب ىسعيمد تسيرسجأو

ii 0ىنفج  Muىبلقو ىربص قرتغمو ىتربعو  Mu 

lieفلتخمو ١> ىتعولو ىدجوو ىوجش  GEلمآ كنم امو  

eeٌيجولا  Lies  !مسند ieىريغف+.  enrقوبلا  rer 

 لوحا اح à تمر نأ see el بحل TE م كين ىذو

 دعا salt ile pee, pt لييلدر Cod ملك ربوع

 لوكتم 3 510 ىسع ىوهلا فحو هل امو كفع دعبلا ىساقي بيرغ* اد

un Mar Rat a so haie goes Lis 

 ,SELS ىنجتلاب ولعت ul امو Key عينم Le ىبف ;Gel الف

 Feet تناو ىنعت ىذلا تناو ”* بيزو بابرساو EXphiat ىردأ
 لمكم هيف وهذ هنم فصنلا نم 8 مقا ركل رجوي الوأ تخف

si Ta ee CEE 7 7ٌلعشي ةبابصلاب ىبلقو  

 رهاظو «ىدفصلا مالك ail ى :x نم نيتالثلا ءرجلا ىف رم ترحنذ دقو

 حرش دقو ءارلا نوكسب هنا انخويش نع هانيقلت ىذلاو LT حتفب حرف نبا هنا همالك

 لع jo Las ىهو مهدادعت لوطي برغملاو قرشملا لحما ىم ةعامج small هذع

 GE, def كمت

 Telle est la lecon du man. 0.; 6. L. 5. portent (a نافكا. ة)

 لدعم كنع الو D ليبس كيلا هل امو كنع دعيلا ىساقي بيرغ
5 2 2% 

 لوكتم هراد نع ىوهلا Li هل ام لثاسولا عوطقمب انفرف

c) L. sat, 
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 مك ملأ 85

 ةكمب عيت# ىسلدنالا ىومالا غبصالا nf رصن نب كلملا دبع نب زيزعلا نبع مهنمو

 نب le ىلا هدنسب ىئيحي قب duel نب ناميلس Le es ؛اهرييغو نصمو“فشمدبو

 ةمطاف كلو Ji اهيلا نومتني ةبصع با ىنب لكل نأ معلص هللا ,jou لاق لاق هللا دبع

Re CAO UC UNIL 

 كيكام نب LES ED ىبا نع ثّدحو «هللا munis مهضغبأ نمو هللا هبحا مهبحأ

 انتّدكي وهو سنا ىب كلام ie تنك لاق كرابملا نب هللا دبع ىلا هدنسب ئىعدربلا

 هللا Jeu, Gus عطقي الو ربصتيو دذول ريغتي كلامو ةرم M ةتغدسلق برقع تءاجف

LS paleتيار دق هللا نبع ابا اي هل تلق هنع سانلا قرفتو سلجملا نم غرف  

 غبصالا وبا ىلو « معلص هللا لوسر ثيدحل Sat تربص انا معن لاق ابيع كنم

 غبصالا ابا تيار هللا دبع وبا“ مكاكلا لاق do‘ ةنس ىراضبب ىقوتو ةبطرقب روكذملا

 تلقف هل اهنا لوقا ,le ةريثك شرفو ةيراج due ةرضخ هيف نانسي Go مانملا ىف

 «ثيدحلاب الا توكان jo هللاو ىا لاقن ثيدحلابأ هيلا تلصو اذ امب غبصالا ابا اني

 معن لاق غبصالا وبا Gui تلفن نوكي ام 555 CR ىشمي وهو Let als لاق

 هيدي عفر مث Vol ةنجلا مامأ نأ لاقف ةنجلا ىف lis Last نأ هللا عذأ تلق

 el mis» رمع دعب RU ىف ىعم هلعجا مهللا لاقف

 نب ىسيع نب AE ومو هحر ىسلدنالا COUT LE ءاقبلا وبا ىضاقلا مهنمو

Detنب ميعاربا نب  Qiىبطاشلا هفصوو اف دلاخ  slىضاقلا هيقفلا خيشلا  

 call لما ةيلكت ىف ٠ قرفملا نات ةامسملا ةلحرلا بحاص وهو «ىهتنا لدعالا

 ش هسفنل اهي دحر هدشنا اممو

lé ىكنأ Gba La is امد de cl موي ىرج il, 

  aisنامولا داع نأ  Lis isىناقكو ىونلا ركذ ىنع كنتففكل

 ال ام بادآلاو مولعلا نم اهيفو «دثارفلاو ADS ةنوكشم قرفملا جات ةامسملا ةلحرلا هذفو

letsلاه فق شالا 2, ( Qt mes 05 Les,حنا  atةضز "اجلا  nai Le 
 ىديس ىنعي روكذملا فسوي ياجحلا وبا ربكالا كحل هب ىصو امم لاق ,mo ىل ركذو

 هصاوخ هتاكرب ىم انيلع داعاو مضر ثوغلا بطقلا ىرصقالا ميحرلا دبع نب فسوي LS ابأ

 ىننا ملعي هللا ىبر هللا ىبسح اولوقن ةقافلاو ةرورضلا مكنكردا ١ذا لاق ةواقدصاو

 ىبنلا روكذملا فسي ٌدِحلا اذه ىأر لاق ,mo اضيا ىل ركذو لاق «فيض ىف
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 ait ىلا اكشف ةفاف slot تناك Ai كلذ عت هالا لس نا دعب plis معتص

 wi لون الو Gites ىف ىب فطلا ميحر اي رب اي لق معلص هللا لوسر هل لاقف معلص

Roiىصوي هحر ناكف لاق هتفاف عد هللا بعذأ اهلاق املف كاقلا ىتح كاوس  Le 

 دامعألا مالك لاحتنا ىلا روكنملا Az ىضاقلا مهضعب بسنو ىهننا هبدابحأو هداكصأ

 لاق AB «دابعلل ىتلا عاجسالا نم هتاحر GS رثكا كلاخ نال ىماشلا قربلا ىف

Cola)ىبا ىيدلا  ARSهيف  

Leاقحلا ةاودعت ىلو الوق هل الوقذن 2 كلاخضب عامتجا «صقي نأ  

LASىناهيعالإ دامعلا  sisاقريلا 6 قرم رعاش ىف ىرت فيكو  

 مل هتروص Le روكذملا AE اهيضاقو 4 ةيروتنق ركذ ىرج ام دنع فيصلاو ءانشلا

 الكش ةقراشملاب هبشتو ءاناسليط ضايبلا نم ىخراو dass ىجاحلا eh نم سبلو

BRU, ce Liu,دوق هدوقي ءوهلاو ءاملا عبطو « موطرخلا ىلع هوست  sut؛«موطخملا  

 هلوق روكذملا coli كلاخ :ءاغبلا ىبأ مظن ىمو «<ىهتنا

 اوناب كف ميقملا dass ضعبب مهضعب ةيحالا داقعأو كببعلا ىنأ

 نابرق عمادملا رمح ىوس هيدل امو مهنابرقب اوكّضص كقو ىكضاو

RAM (A pi. dus ىف سدود ىلدعمب gas ىيتيبلا CES لاق هنأ هتلحر ىف Je 

 نمو 6 نزلي  Lai x4 5هءلوق <=

 ىنصغ ئه ةييسشلا عاسفميأ و الو ىبصلا بهذ امو ىبيدت ركفتسمو

SA el est SRE OL 5 5لا يردك لبا تنك قاب تل“  

 «ةلمج اهنم ةلحرلا ىفو ةريتك ,xx هنساكمو

 انضيأ 39 ىطانرغلا ىريمخلا ميعارسأ جاحلا )3? (LES وسبا cri ناسعرب مهفضو

eee, dis (Lo ns ا يركن de Lits امب"“بيطخلا cf Ram Lo روك م 

 ليلضي فورعملا تبدم هللا due ابا ilot مامالا ييشلا ىنعي انخيش ىنربخا

a) Les man. portent .0. اولدعت (ىضقيب. ة c) 5. .فيسي  d) C’est ainsi qu'on lit 

dans l’Zkaéak, par Ibn-al-Khatib (man. de M. de Gayangos). C’est Cantoria ou Canteria, sur 

V’Almanzora. Les man. d’al-Makk. portent در وت e) Telle est la lecon du man. L.; G. 

LMDىشح و 0. شخز ا  

ÿ اميل 
١ 
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Gilفيرشلا موكلاب ةيكلاملا مامأ  se,ىصاعغلا نب ورمع عماجب تقكتعا لاق  

 nie م خفياطل وعدأ ن A | ثدرأ خامل +d وكاذ خبيغلا cs اصوصخ سانلا CS ىترشل

 صيصخاتلاو زييمتلا ىف ربح ىنتكرداف nos &Aù xd AMIS à des Aibsu بلاطمب

 | ةهيدب تلق نأ تيهلاق

 اني Cet كرايتخا ىسحف  انبابلأ ريصقتب انديش

 انتبانبحاس هريصبلا تناو ٠١ اهثآدعأب ريصبلا تناو

 انيداوأو انثاآدعأب ملعأ تنا وه الا هيخ ملعي ال نم اي مهللا وهو leu اهتفدرا مق لاق

 Late كب ىفكو ىتم هتملع اميسح انل كرايتخأ cu بساني ام مهنم ّلكب ٌلعفاف

 كب ىفكو افيطل كب ىفكو اريصب كب ىفكو اريصن كب ىفكو اريدق كب ىفكو

 ie اريثك اريثك ملسو هبحصو هلاو دمحم انالومو Liu ىلع هللا ىلصو» اريبخ

 ىلع وهو هردعب لجيلا ىقتلا اذا ةروكذدلا ةلحرلا ىف روكذملا احلا نبا لاقو
 اعيصا اهنم فرح لكب دقعيلو Lime مح سعيبيد ?Lio Si s À ًارقيلف هنم فوخ

 هسفن ىف ًارقيلف هودع ىم برق اذاف ىرسيلا ماهباب متخيو ىنميلا هدي ماهباب ادبي

 نم اعيصأ Si اهررك ,Lies, Lo ركيلف à mass هلوق ىلا لصو !ذاف ليفلا ةروس

 كلذ Jess اذاف هعباصا عيمج pris تارم رشع اهرركيلف ودغلا هاجت ةدوقعملا هعباصا

 ci فحسأ ىببأ مظن عيدب نمو oeil بركام وهو عد هللا dx قا كر نم

il glهلوق روكذملا  

 جازم %5 اهسج اهل بكعاف اينو عسي مل ساك S اي

 er ىسلا هانبسن المج ١ اهلاكشا نم رحسلا ,Lu امل

 ىردب رغث ثّدس نيح pis Les رشنلا !وعاضا ةفش هل ١ نطظا اميف هلو

Lesةرغش دادسو ةهيرك ميل*  اوعاضا ام ىبلقل ىهشا  

 éco نيمضت وهو
: 

 ممم دمحم نايح وبا GMT ريثا ةاحنلا مامأ ىرشملا ىلا سلحنالا نم نيلحارلا نمو

 قوزرم نبأ لاق « ىطانرغلا ىرشالا ىزفنلا نايح ىب فسوي نب ىلع نب فسوب نبا

 ةسادملاب RSI paie) «هيرصملا رايدلاب ةاسحنلا خيش وه هقح ىف بيطخلا

a) Voyez Sour., 105, vs.4&. (ة. Voyez ce vers dans les Annales d’Abou’l-fida, II, 138. 

Tom. I. 104 
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 هيلع تعمس تيدحلاو ةغللاو ةيبرعلا ملع ىف ويربتلا ةسائر هيلا تيهتنا «هعيروصنملا

 ىنحشناف هظفحا ملخ ىتم هداعنسا must ملو ايش ىندشنا اذاو ريثكلا ىندشناو تأرقو
 ىبال امهنا هربخا هنا aie انباحصا dot ىنربخا نأ ىلا اللجترا هسفنل دنظا ننكو

 خيكلاصلا خس (ail, aan A امهدشنأ ىناجكاتلا نسحكلا

 بتكي الو ئوري ام طفحي aide ىوري ىذلا نأ

 Ds ال: ئهو ىضارالا ىقست ١ اهجاوما عبنت ةرخصك

 برعملاو «نارقلا ماكحا ىف -نايبقلا اهنم صوحالا ىسبا نبأ فيلاوت me تييورو لاق

 عرشملاو « ةماسقلا ماكحا ىف . ةماسولاو هيلع فق) ملو «ملسم حرش ىف ٠ مهفملا

 نبأ نع دوأد pi ph ىنتكحو كلذ ريغو «لسلسملا .تيدحلا ىف .لسلسلا

 us) vs persil es ىخوركلا ردبلا ىبأ نع دزويط نب صفح ىبأ نع ةرملا بيطخ

 cine دود ىسببأا نع قولوا نع ىبيشاقلا رمع Li ندع بيطخلا تباست نب ركب

 رعت ىلا Ge pit du out pe Res Lil we Gb ot we ةعامج ١ نع. ىئاسنلا

 توكشو هدنسب عابطلا ىبا مقعج ىبا نع ًاظوملابو ىءاسنلا نع ىّتسلا نبا نع راشكلا

 هسفنل ىندشناف ةادعلا a اذا ىم بيرغلا هاقلي ام Less هيلا

 ايداعالا ىتع ىمحرلا بهذا الخ Ris ىلع لصف مهل ىتادع

 ايلاعبلا تبيستكاف ىنوسنان مهو اسهتينتجاف ىتنلز نع اوتحكب مه

EVERهتراهط عم ريقكلا مظنلا كلذ ىف هلو هنابعادم ىم اضيأ  xls 

 ارردلا ىكح رغت ىوس هنم ضيبأ ام هحداق نوللا َىِحبَس هتقلع

 امظنلا ans هيلا us لكذ aile نيعلا داوس ىم هغاص دق

Linieهيف .اهزو اذوص سبل لهاج ىف  

Liىم ايساك  dsفوصلا  Samiنمو لضف لكي نم ايراع ايو  es 

 سيت ىلع ىسمأ موهلاو ةجكاعت ىلع garer سمالاب وعو فوصب ىعونتا

 ىداولا رباج نبأ < Ji دشناو « قوزروملا ىبأ بيدخكلا مدلك ىم همتريصتخأ Le ىهتنا

 هلوق ue ىبال ىشا

 كلهأ فوس li لاط ناو ىَناو uso ىلا ىلام ىلامآ رضسفو

a) Les man. portent ,خيأذأ 
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 dat تنك ىذلاب .ىنيمي تدانجو Kit ةسفن. هجولا clés à تنصف

 نايح ىبأ ةمجرت هيف تدجوف .ىدفصلل «رصنلا ناوعأو ةرصعلا نايعا ىلع تغقوو

 اعلا د خيشلا فو SRE نى م Len ايل اهلوطب اهركذا نأ تيارق ةعساو

 ّىسلدنالا ناّيح وبا cl ريثا «بدالا RG كلام <برعلا ةبجح لماكلا af ةمالعلا

 نينسوملا al ناك نون فلالا des ةدّكشم فورحلا رخآ .ءايلاو ميجلاب ٌئنايجلا

 ةيلاق ملعلا اذه نئذ فريصنملاو «وحصلا موب ىف dix ظرذاسلا سمشلاو 6 SU ىف

Siمهرصيل ةرصبلا ميا رصاع ول «وكملاو  » Kohداوسلا مهعابتأ مهنع فكل ةفوكلا  

 ليهستلا هب جيصأو is D‘ ناك نأ كعب هنطو ىئذ هيوبيس .باتك هنم لوف » مهرّذحو

 ناسموملا الم cc ls, oi وظاوفلا تقر ةقيجم دحر À حرس لع كاس سارت

 ىف مهل قورو * نقلا اذه ىف ةميأ هب DAS «فيلاوتلاب مايالا فنع لاماو «فيناصت

 ىسيع وأ « بيكم ريغ اصيغب ناكل «بيبح نب سنوي آرب ولف ce نكلا. ةفالس aie هرصع

 LS هيوبيس وأ GRAS mines ناكل MEET لأ &, لكم وهو ا نم (A «رمع ىبا

ee (535مساناو ديشرلا دنع هداج ةلح هارعال ىعاسكلإ وابي دافإجب ور وبتإلا باساب » 

 رهظ Led ىديزملا وأ + ane ميدقن # نوماملا كلو مسنقي ملو هنم يعل ٍّ فلآ وأ

 هكرد Lei mue وبا وأ casual ىم ةليج ىفخ ال شفخالا وأ «دنماكم .ىم هيض

5١ ce PRES فقلعتلا نود همسا فيقحكنب هلغشل ورمع وبا وأ PARA | A ere 

RSA نإ هلوق هناز امل ىنزاملا ee الو ىناعملا ىف همالك .قار امل GA 

Las 5 24 ىف ske نب D Cm | ass وأ 2 رد الو ka li ىف بد LS برطق وأ cel, 

ssتدلل وأ  hs Pl à. ie 55 caso Yنىبأ وأ & كركم هريراوق  

 هسايق نأ ملعل باب نبا وأ. «هذح LS امل م ىنينامثلا وأ ؟هدقن مدعل نازولا

 نبا وأ «هلخر 8 عاضال ةبيتق نبا وأ «دردزأ الو هقير غلب اه كيرد نبأ وأ € Bt ام

 « ارون ERA دجأ pi و L.5 BA pro باشخلا نبأ وأ مدرج ىأر آذآ sl جاوسلا

 شيعي نبأ وأ Gino ىف SE امل ساوقلا ى دآ ول (Ars x رجاس اهل just نبأ وأ

a) G. 0. (0. 58.اسفن. ه .© )تنصف ز 5. تبيضت. 8 Voyez Ibn-Khallikan, .طع 808 (éd. 

Wüstenfeld, p.f,). 2( L. xx2ëi. 6) Voyez Ibn-Khallikan, n°.117. (رع GS. DR PE L. 

ho. g) Les man. portent ou (G. L.) Lait ou(S) .ىنينامتلا J'ai corrigé d'après Ibn- 

Khallikän , n°.505. 4) L. حاضالا 5) 6. L.xe;i. 
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 lis» هرازوأل دجو امل زايأ نبا وأ cesse“ امل GE Ga of « دعزنب ىف دعقوأل

 ele .ةقئارلا هتلح نم. ناكلا جابدلا نبا وا LD msi نكي مل ةوارطلا نبا وا

 ادعب ٌكَقلا نفلا اذه ,nus «ابرغو اقرش هرصع ىف ةاكنلا ماما ناكف ةليجلا ىلعو

 تلق هيفو « ابرقو

 انذاتسا وحنلا ملع ناطلس

dsلقت  Ds;ورمعو  Les 

aufمانالا سبح ىيدلا ريثا  
 مالك هاوسل ans وكنلا ىف

jo nsملعلا  sheنم كلسو « نينامثتلا براقت  méهضماوغو  LEDةبعشتم  a 

 ««ناكسالاب هتاكرح تلّدبتو OS ربخ ىف لخد نأ ىلا alle ىلع لزي ملو « نينافالا

 نماثلا رصعلا .دعب تبسلا موي ىف .ةرهاقلاب رحبلا باب يراخ ais عد هحر ىفوتو

 ىلصو رسمنلا باب .يراخ ةّيفوصلا ةربقمب ll نم نغدو Mo ةنس رفص نم نيرشعلاو

 ةنيدمب هدلومو رخالا عيبر رهش ىف بياغلا Bo فشمدب ىومالا عماجلاب هيلع

 عتق هجر mi Li تلقو <08 ةنس لاوش تايرخا ىف .شراشُكاتم

Eee) primesارسيعتشسأو  

 ىرث نم همض اسم Les ىوري

 رو ندم ىروسأاو اسماسمأ ىري

auىرست اسم ىلع ربقلا  

 ا

 ارسك .ىصضق نا انملف مص

 اع بطخ ali ىم قرطي

 ىروسلا ىف هفرعأ نم نيبو
 Len هل ناك هلعفن

 ىرولا خيش نيدلا ريذآ تام

 معلا هيما He قمة قرو
 اهحون ىف كيالا تاحداسمو

 ىتلا عومدلاب ىدوج نيع اي

 هناش ىف بطخلاف Lo ىرجآو

PORTER" كاسم 

© 

 ادرفم البلل ىدانم ىسما '

 Lol is ناك ىفسأ اي

 see ىف doll عيج ناكو

 ED us هب لسضفلا ف رسعو

 ال .فرصلا ىم اعونيم ناكو

Kit ©ةنيباناتربعم ل]كتععتلاب  

 cols meta ces ds ال

a) L. xxite 6) G. L. .نسح +) 6. LS. «ليضفتلا 

00 e 
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 ىرعلا dés ربصلا نسم كف

litارق ىمصمو وحكنلا  

 دقو الا ىحللا ىف معدي مل

CORPS jeتع ررمعو ديز  

 nes ةرسع نم هل مكن هدعب نم ليهستلا كقعا ام

 اركبتسا نقوكانلا ىف ناك ذأ nues ىلع سانلا رسجو

 ىرقهفقلا عجر لق هظحو san لاح دق هدعب نم

 !امئتاقسا هب ىف. دل. مكو a ىف. داسادق.:نم كراش

Veىنب بد  DSاياقب هين مهعمدب اولسغب نأ  res) 

 6 دق فيوصتلل فردملاو Si (GO راس دق وكذلاو

 5 اهطيض ىف ىذلا Lab هدعب LAS ىكصفلا ةغالاو

 ارهوجلا fs“ ىلا ىدمعي ىذلا طيحملا ركبلا هريسفت

 ارصْمخلا دنقعن Lens هيلع RE د نسم كئاوف

foناكو  Er LSلستم هك  gail Laoنأ  auf 

 اريخأ نأ عمسي نم قدصا 2 ىفطصملا ةتس ىف هلحزو

 ىرذلا ىماوس اهنع Buts تع دق ىتلا كيناسالا هل

 ارط نم هتاف ضامل بجحعآأف مهدادجأ Sidi اهب ىواس

 اربح مكو ظفللا رمح مك Lite همظن ىف ارعاشو

prناعم.« اهل  LUSارتست ىف مقري ام رتست اهظخ  

xaXifىرقلاب سفر نسم داب_ةنسم ىذيلا سما ضام نم  

 ut اسكنس ىحضاو الا . هنافكأ ضيبا ىف تاب ام

 Lu ام ّلك ىف تبعت مك ١ ةحار هل زوحلا عفاصت

 ارشني نأ لبق نم هب ىيحي ALES هل ركذلاف تام نأ

 اركب هل ىقسلاب هاسم اذا ثيخغ هافاو ىرق داج امم

 هللا دبع نب ىلع نب فحلا دبع ديحم at بيطخلا ىلع تاأرقلا أرق دق ناكو

 ديحا رفعج ni ظناحلا بيطخلا ىلع مث اعيجو اًدارفأ ةينخ نيرشع نم اوكن

a) Lisez x). 



= Mr = 

 مدق مث 6 ol ىيحي نسب ئلغ“ نب ريصنلا دبع ىلع تارقلا أرقو ةيردنكسالا مهق

 ىلع «ريثكلا عمسو ىحيلملا هللا ةبه ىب ليعمسا رهاطلا ىبأ ىلع تاآرقلا اهب ًارقف رصم .

 لصحو زاكحلاو رصم ,Lu ةيردنكسالاو ةيقيرثا نالبو سلدنالا ةريزجب «ريفغلا محلا

 ةباتكلاو دييقتلاو ليصحتلا بلط ىف ist كلذ ريغو ,Gta ماشلا نم تازاجالا

 AG وأ لغتشي وا عمسي الأ طق nf مل CSS aie الاغتشا رثكا ىخايشا ىف رأ ملو

 هلو رتنو مظنو مهل ميظعت هدنعو ءايكذالا ةيلطلا ىلع لابقا هلو كلذ ريغ ىلع wi ملو

 اهظافلال Lilo .ةغللاب فراع dois امل رّرحم هلقني اميق تبق وهو ةعيدبلا تاكشوملا

sa Lai,ضرالا راطقا ىف دعم ركذي مل امهيف مهلك سانلا ماما وهف فيرصتلاو  sa 

 ob مجارثو عورفلاو طورشلاو تيدحدحلاو ريسفتلا ىف ىلوطلا ديلا هلو هتايح ىف

 Hat ىم هب نوظفلتي ام ىلع مهئامسا كييقتو ةيراغملا اصوصخ مهةداوحو مهتاقبطو

 كلذك pelle مهتاغل نم ةبيرق مهوامساو مينرفالا OÙ نورواجاي مهنال ميضفتو فيقرتو

 فيناصتلا هلو اهنع هباجاو كلذب فقلعتي اميف ةاتسا ىبهذلا انخيش هلأسو هراحو هدّيقو

aitتراطو تراس  Le efترثتنا  cbrتاحلمتو  cest sul 

 اخاينشاو mit اوراصو ةيلع سانلا ًارقو «نيمداقلاو رصمب cormitell @nglle «نيمدقالا بتك

 ىفو Le usés عت هحر كلام نبا تافنصم ىلع سانلا رسج ىذلا وهو alu ىف

Lis Lesمهب ضاخو اهضماغ: مهل  LASندع لوقي ناكو اهلفقم مهل متفو  

 ناك نأ الا hat نقي الا نأ مزتلا ناكو ءيقفلا وكن هذه بجاحلا نبا ةمدقم

 مزال SL نم مهق املو هفيناصت' ئف'وا كلام ئبال ليهستلا ئف وا هيوبيس باتك ىف

 رم

 نكت ملاهيف زعشلا لستسم ةيحللا ريبك ةبيشلا رونم ةرمح ابرشم نوللا رهاظ دجولا

 ال هنا ىلع فاكلا ىم ابيرق فاقلا فرح ie سلدنالا ذخغلب Roi هترابع نك

 pale al نسح اضيش ناكو بدالا بتك aie فخاو اريثك هحر نيدلا 2e خيشلا

 فرح Dies نم ?OÙ À ّئَق ام لوقي متاعوسو خكبصفق لإ نارقلا Us اهب فطنب

 ARA طسينب كلامملا ke نوغرأ ىيدلا فيس HAL ةيصوصخ ه) تناكو فاقلا

a) 5. .حلا 6) Lisez .ىطوبرملا 
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weرصانلا كلملا ناطلسلا ىلا علط راضن هتنبا تيفوت املو لبكلا ةعلق ىف هدنع  

 كلذ ىف هل نذاف ةيقربلا ىف ةرهاقلا لخاد هتيب ىف اهنفحي نأ sie لأسو دمحم

 ملع pal ىلغ تحب هضر ىعفاشلل بهذمت هنا مت ةيرهاظلا ,Gi ىري النا ناكو

 أرفو اريسي الأ ياهنملا ظفحو ىوونلل جاسهنملا رصتخمو ىعفاولل رروكملا ىقارعلا نيدلا

 نمو ىجابيلل ظراسنتنالا نم هيلع تحي رهبؤلا نبأ رذعج ىبأ هذا_ةسأ ىلع هقفلا لوصصأ

 نيدلا ملع خيشلا ىلعو ةليضف نبا نسحلا ىبا بيطخلا ىلعو ىلازغلل ىفصتسملا

 ًارقو ىجابلا نيدلا lle خيشلا ىلعو ىناهبصالا ىيدلا سمش حيشلا ىلعو ىقارعلا

 ايش EX) فقطنملا ىم ss xake رقو ريبزلا ىبا هكيش ىلع ىيدلا لوصا ىم ءايشا

 LES نم ايش هيلع LE ىدادغبلا ناطلس نب دمحم نيحلا ردب ىلع فطنملا نم

 ناكو هيف ةضيشملاو ةسائرلا هيلا تيتناو وحنلا ىف عرب هنكلو فالخلا ىف ىديبعلل

 où نيدلا GE خيشلا ىف: ,Aie الوأ ناكو ميسجاتلاو لازنتعالاو ةفسلفلا نم ايلاخ

 لضافلا لاق cu شرعلا باتك ىلع فقو امل aie فرحنا هذا مث ةديصقب هحدتماو ةيمين

 ىلع مامالل هبصعت ىف نييوحكنلا نم ريتك بهذم ىلع ىرجو ىوندالا نيدلا لامك

 DA رحب ةاضقلا ىضاقل لاق هنا هل ىكح لاق نيتملا بصعتلا هضر بلاط ىبا ىبا

 ein الو نموم الأ كبحكي ال نا معلص ىبنلا هيلا هع هضر ايلع نأ ةعامج نبأ

 ه فويسلا blu ىيذلاف هل تلقف لاق ىدص لاقن HAS ىف Lao ام هارتا ففانم الا

 اذاف ٌةفاك سانلاب ىظلا ءىس ناكو لاق كلذ ريغ وأ هنوبكي وأ هنوصضغبي ههجو ىف

 عقيف مورجام هدنع وه نمم ىتح هنع ىنثنيو هب فيكتي ال ريخ dei نع هل لقن

 ملا هنم ريبك عمج سقن ىف ge كلذ ببسبو حودمم ملاعلا ةنسلاب وه نم ميذ ىف

 امو اريخ الأ تاومالاو Lei ىم et Die ىف هنم paul مل انآ تلق 6 exit ريتك

 نيدلا GE pat ىلع Bai نم me ىنغلبي ناك Le الأ ايش هيلع pit تنك

 فتي ال ناك aime معن ايش de ىف تعمبس ام انا ىننا ىلع كيعلا فيقد نبا

esحالصلا نوعدي نيذلا  Geهل تلق  Lesاي  ceخيشلا ىف لمعت فيكف  

 تاولصلا ىلصي الو ىوهلا ىف ريطي ناك اسم Ji نيد ملسم لجر وه لاقن نيدم ىبا

 عبس اذا ىكبي عوشخ عت هحر هيف ناكو رابغالا ءالوف هيف ىعدي امك .ةّكم ىف

a) G, S. .فيدسلا 
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 ىل لاق روكذملا نيدلا لامك لاقو «ةيلزغلا راعشالا عامس دنع nes ىرجايو نآرقلا

 الا ايعريغو ىنليبتست ةعاجشلا راعشا كلذكو اهيلا ليما فشعلا راعشا تأرق اذا

 مكلاب ريغ رضتفي ابك لخبلاب رضتفي ناك تلق « ىهتنا ىف 5 ام مركلا راعشا
 «لغسلا ىلا عتحت الو ليخب كنع لاقيو كمهارذ ظفحا كيصوأ ىل ji ناكو

 هسفنل هظفل نم ىندشناو

te,ىف اذغ دق اسلف  (leاصينق  de,جاتنلل  osمقعلا  

 Salt رار واج ولا دورا ا لأوراق قي بتنغما؟
 اه ىنح بعنو همعم ءىش الو دالبلا دروو برغتو es OLD هذا هيف sf ىذلاو تلق

 She هب ترمو رفدلا ,Di des سانلا برج دق ناكو اريثك ابعت بصانملا
 ةتياب هل ىرتشي سلفا م رصم ىف ريقفلا ىفكي لوقي ةرم ريغ هتعمسو مزكلا لسمعتساف
 ناكو زبخلا هب لكاي ةانوميل موي ىنات ىرتشيو ءام زوك سلفبو ابيبز سلقبو نيسلغب
 هترعتسا هتدرا"باتك ئأ انا هب :.شيعت القع كقزري هللا لوقيو بنكلا ىرتشم ىلع بيعي

 ىقدشناو «ىكلذ نجا LS مهارد Lie نأ et نم تدرا fi فاقوالا نئاوخ ىم

 اناسنا اههيلع ىئمان ال نوفاك UN a نأ ةراجأ هل

 اناسحا هلعف ةءاسا ىرتف ١ ىقتلا نع نيتملا بللا اذ نعزني

 تانيا ce a ائنوشناو

 مهام pl Ven مفارد Eu سيل عيفشب ىسنا
 SU وهو Qt تانابأ ىضقتو sa ام نوعا رمالا ٌبعص ريصت

 SES كلا Gale هكدا OS, pate Je ليل, CAS لوك ame نو
 هلوقب رهاظلا due نبأ ىيدلا ىيكم ىضاقلا مهنيف

 نيفم لجا LS تاذلا ىف  انثحابم cum نأ امل تلق سلق

 تيفو وده اكتم Mu pe تلق Les وبا اذه

 Dane قودنا اود par كبتاقلا US ناكر
vas:بابلا عارصم ىلع  UEلاق كلذ ليكولا نبا ىأر  

gite UE te |هك بداح اكل نقلا  

a) Les man, portent y 6) 8. ajoute .سلفب 



ON 

C5 ىنناو دوقنلا ىلع كولملا مسأ EPLارصملا ىلع هتينك  

 LB ile must بيحملا دا out "تركت
 ىقتلت بتاج Ji ous Li يسلمو, Lai تيكمعا blé Li سلا

 ىدسملا ىظفلب اضودحا تيّبلو اعئاط SAS لضفلا كيلا ىناعد

 pos ليهستلا حرش ةلمكت هلءاسو ىكرتلا «(7) ىملا نب فدحسا نيدلا مكن هحدمو

 Le فقشمد نم هيلا اهلسرأو

Quفلك ههجو انلقف  one be, pullهيف  sil 
OR, à eos NTul LOS CREىردص ايبا  Del RS 

amd,نيدلا بح  Li eeىطلملا  Sesاهلوا  
 6 نمو ىغفلي مظان نم رعابلا بدالا لها خيش اي

amd .مكن  outاهلوأ ةديصقب ىردنكسالا ىيحي  

 سان الو ضمانا thés lues الإ Cut eut نمر Lis ميلا اع

 ىنداك Qt ل انس ce RO فرش اذ سائدالاو ربكلا نم راع

 ا ىلوالا لوا نيتديصقي ىفوطلا GNT مجان هحدمو

siىعب  Le: OSبوث ىف )53-29  ooلذتبم  

 ٌلدتعم لقب اهالوت نأ انمالحا ىلع راج رمق

 رمقلاك CET ie 5 45 رّذع م ميركف هورذعأ خيناتلا ل

 انلوأ ةديصقب ىميخلا نيدلا باهش نب dus ىيدلا lu .هحدمو

 Las ضايرلا رز نع ١ es اهماتخ ريمنلا بذعلا نع تيضصصف

 كك is ةبحرلا ىم هيلا ,Leu معركذ لوطي نورخلا eue هددمو

 ىنيح انج مكيف (À توطل نيحانج ىرهد نم كلمأ تننك ول

se نبع us انرش هج Gt Lié hu mes نوتات sole L 

 . نيكابسلا قوف مهلضف ىنلحا ىلع ركذ ناويك امّسَل ىرج ناو
 ىبم Su Le ل هداش Lesolés ah Lui Li Lie سنع

 Su pot ie لبق نم .., «اهتبتر ءابلا* نا تالق ولو ربح ه

a) S. «ىسملا 8) G. 1. 58. .ناسك  e) ©. .آس 5. ناس d) Je dois avouer que le sens de 

ees mots ne m'est pas clair. 
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 نينذ نيب ام تدلخ eue de  Léiet رهدلا تاما امولع ىيحا

 Bon نيب نص GUN ei 5 ام ,Ga) Net اب
 نينتا ىنات اي تهتنا كيفو اولاق امك هيوبيس نم تدب مولعلا ىذه

 نط ce pt Gé كلا نب Le Ms نوكا ول ىّذدوبو اهل مدق

 ln dans Locle sl + ايحيسبالا out Là ىرولا ag اي ١

 Lio sn ترجاو lets تحرب ىتلا ,قاوشالا ىم هيلع وه Le ىهنيو ضرالا لبقي

LA,ريحالا سرطلا  désنياو بتاكسلا ىلع اهكسب تبراو «اهمدب  plنم هذه  

 «اهمدع دوجول مقسلا ىلع لاصوالا تقرفو « اهميد

al 55 Leار  Li sanىسقأ.ام بلق ايو ىرجا ام عمد » 

 chi jm هتاول تبحت ريسيو «مثامحلا صرالا ىف هب 6 عجسي  ىذلا هءالر ركذيو

 شيلا تاماع .مسنت مسنتيو «مثابكلا نيب PAS عوصتي ىذلا هوأنثو « مئايغلا نيب

 كييشلا معت هللاو هنلق A5 ام ىلع دللا gi « مثامعلا تانولم عيبولا ى م uamd !ذأ

LUSسفن] اموي هددشناو .ىنم ماع هنكلو كلذ نع باوكاللا وه » 

 ”ةلكش عمدلا طقنو الاء Ds 4j Le ىنلا Lil تسلق
 ملغم نبا طخ JU ىبسيا le Lai لكلا 5 عومدلا Da نا (0-0

Lin,هسفنأ هظفل ىم  

(Seهلقن ىلع تح 7 ىوسن نأ اياطملا ريسملاب عمدلا  

die 7 ومو كيحكي Ÿ مو دخلا SO ىف طوطخلا St 

 li oi ىنم طوخ. تثني اذا هماوق ناك لت تفلح

lsبلق دك ىف  a 5 5 cilsنيقشاعلل  ps 

PAT NET | 
ts 

5 | = Re Se 

ASIE داوغلا بعص &Aù ماض خت نكن بد رم ىتون 5 

 - هسه س2

 ,IS باط كقو هرغت ادب نأ اكون ىولسوب = Lit علقأ
2607 À و 

  AS Mileىرسسفنل  ER EX A bé Lxosىرغم دامسلا ردد

 (a 6. 8. ىبصأ. DS عجشت. ه) G 0. بذاحم: 5. ثداحم».



A 

Ps su Li eut ل Li St 5 > Le 

DAS ge ىف هسفنل وه ىندشناو à اههيلأ زهزمتو # < هايكاعاف * 

 ىكاحكي اسيح ابدحا هتقشعت  Lustماعنلا نينح

 مانسلاب هرهظ ىم نقلعت | هقوف ىم طقسا تدك اذا

combi) anisمل ذا امزغم هب تيحر بدحخأو  aie OLىنيع  

COR |فا  dE tt LR sus ON : D? OH 5 > dé 2 a © 

 ىنعأ ىف هسفنل هظفل نتا [ىتدشناو

 ابحتخلا 5 '؟نيشالثب aus 1115 كش نأ * هاوعا GA ىسح رض اسم

 ابهذ لق ناّثقلا امهينسح نكل 2 اتوَذ قو ٠ ,War ىترهر اتناك دق

 ابرض ىذلا بلق ىف AM ىكنأ fais do هنع لاز دق فيسلاك

 US نيف" ئتفنل "هتدشالاو

 نويدلا ريتك Leg 4 ىهزنت | ةضور ههجو .ىسمعأ برو
RES5 وبعلا هتكتف ام سجون نع هب انينغ 7  

xt,كلذ ىف ىسقنل اضيأ  
5 

 6-5 امو هيف نأو Ku ]كغ كت xD ني LAS مل ىهعأ نسح ايف

LR Siمنح  fé Rs Les lsانا “ agileاجناوجالا  

 ناسل ةمالعلا ملاعلا ”مانالا انديس ناسحا ىم donnait ونهو eut هيلا بتكو

 où ‘ordi ةجح «لئاسلا لثاسو ue «لئاصفلا عماج «بدالا نامجرت «برعلا

 ىلوطلا ديلا بحاص «ىيلوالا مولع ثراو «ىيرخآلا لضفا < نيلومملا بطق « ىنيدحاقملا

 اهيلا بل ىذ لكف بلقلا عماجمب فخانت ىنلا ,ilot «قيض ناكم لك ىف

 اهدباوا تصنقو « اهنكامأ نماكم ىم ةحجارلا ةلدالا .تراثا ىنلا تحابملاو « فيش

 اهواش ىع رصف تاياغ قابس CMS تالضعم فاشك «اهنطاوم ىطاوم نم ةكماجلا

 ءاهدقرم h ىقرم ىف ىفو ءاهبالتجا it ىف ةغالبلا تايصق عراف لاو نابكس
clesىم ءاهباضتتقأ ءابضنقأ ىف ةحاصفلا ناكايت  «LOS Liesز زردأ ىتح  MMSناتح  

b) 06 a) Les man. portent ou (L.) امهل « كرو 1 (G. O.S.) Leg) » ce) L: BP; ىذس نم 

  Voyez leنياوماملا» , 0) 0. Lo e) 0. ns Us? f) G. 0. S. NE g) Sىندوحز.

Glossaire de M. Wright, Zbn-Djobair, p.34 h) 5. ajoute Us?" 
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frsىح ةداعت» نم: ناتنج  Detئناوااوق ناسيحا اهيلا : Lo, > me olم  

 كي اهنوفذ نافذا ىلا dues ال ie يظن Rails عدباو «ناج لو aus best نيهتمطي

 ئكلذل بجع لفو هييكي ملعلا تيم لاز ال ous mule ىبا ىيدلا ريتا <ناج

 Qi let cb auf Ji .مهلحاوو' .ة مهمارم#ملعلا نب Jlis Lie le Cat نم

 عيماجملاو ننسلاو تافتصملاو كيناسملا نم aie ىف هللا ,ui af ام فرحالا هذه

 ىلع مولعلا فانصأ نم كلذ ريغ ىلا ارثنو .امظن «هيبدالا فيناصتلاو «هيتيدحلا

 ةيردنكسالاو < هيقيرفاو سلدنالا دالبب هاقلت امم « اهعاونأو اهسانجا ىيابتو «اهعاضوا فالتخا

 وا ةلواضم وأ عامس وأ ةءارقب نادلبلا نم اهريغو «هيزاجحلا ,of «ديرصملا رايدلاو

 فيئاصتلا ىم هتدافا هللا مادا هل Le ةزاجاأو هيلا كلذ ىذات ايقيك ةماعو ةصاخ ةراجا

 Bet رتنو مظن ىم هل امو اهريغو ةيبدالاو ةيتيدحلا مولعلاو ميظعلا نآرقلا ريسفت ىف

cleنأو خسيراتلا اذه ىيح ىلا هقيناصت هطخب تبتي نأو  Slt susuاهل ةماع  

oùنا الضفتم امعنم هروجيو هاري نم ىأر ىلع كلذ دعب ىم هل  léعش هللا  » 

Luباوجلا  Set Se,هللا  Liناسحالا ىم تيدباو تيلاغف هيلع ناسنالاب  

 Ou هبسحي بارسلاو ءامس سانلا هتظي ماتقلا وه ىم ,un ٠ تيلاب Le «ءاليزج

 كتنغا Let «ميشُهلا ىعري ريضنلا ضصورلا عّمُأ «ميشي نم رصبا“ تناو ماركلا نبا La ام

 DE dela نم ةيرتو .ءامأد نم ii نع « كفراوغو هكقراعمو «كلضاوفو كلئاضن

 RARE CES est نم ناوكالا تجراتو <« كتاحفص رون نم قراهملا تجكابت

 وسكت نأ تدرأ كنكل «هياورلا ىف هيلع dues نم كقناو «هيارحلل ouais Le فرعا

 هذقنتو «هعابتلا ةّصنم ىف لماخلا ولجتو « كفراطو كدلات ىم لصفتتو «كفراطم نم

 اميذ كفاعسا الأ منكمي ملو «اردق هل ىلعتو ءاركذ هل كّيشنف «ةههعاكفلا نَكَل ىم

Seulال نسحملا لسضفتملاو < ىصعي ال كلاملا ناف «تبدن هيلا اميف ئكتباجاو  

 ىدصصقي دالبو سندنالا ةريزجب ىخايشاأ نع هتيور ام AP هللا كدياأ كل تو دجحأ كو »

 ةباتكو ةيفاشمب « هزاجاو ol عامس وأ ةءارقب كلذ ريغو زاجكحلاو ريعم رايدو ةيقيرفأ

 ىمف ءاعدتسالا !ذه ىف تلأس ام عيمجو اهمظنو ارشن هناشناو هتعبجو هقرصتخاو

a) 5. نايج. 6( آس معدارم. 6( ©. تفصو: 5.فصو. 4) 6.0.35. ههاهفلا (؛ Pxalealt) 

e} Les man. portent .هداجوو 



EE را 

 MN gai مهالعأ نم ةعامج ىلع ةعبسلا تأآرقب as poil باتكلا ىتاّيورم
emailىرصملا هللا ةبع ىب ىلع نب هللا ةبه ىب ليعبسأ رهاطلا وبا ىيدلا رخذ  eye 

 ,Aimer (Ball تشيلا « تطكلاواادوجلا' قلبا Ge Bt LR كورا bre SET ىكينملا

Dueنب*  Momie GDSريبكلا مكاعملاو ىسلايطلا كنسمو ىعفاشلا كنسمو ىمرادلا  

 RUES 8 ak 3 TS امأو كلذ ريغو ىنطقرادلا ci هل pauall مجعملاو ىناربطلل

 لصفملاو ةلمكتلاو حاضيالاو هيوبيس بانك ةءارقلاب ىوراف بادآلاو وكنلا بتك نمو

 Gas ىبنتملاو بيبح ناويدو ةسامحلاو Gui راعشالاو كلذ ريغو ىجاجولا لمجو

Litsىخويش  Gus, ontةعامج مهنم نآلا ركذاو ريثك ةمهنمذ ةءارقلاو عامسلاب مهنع  

 رفعجب وبا ئرقملاو ىشرقلا صوحالا ىبا ىب زيزعلا دبع نب نّسحلا ىلع وبا ىضاقلا مهنمف

 ديحم نب ميحرلا due ىب فخكساو ىراصتالا ريشب نب duel ىب دعس نب كمحا

 ىدادغبلا ساوقلا بيرغ نب LAS نب سابع نب ركب وباو سابرد نب كلملا دبع ىبا

mat Gal oi om cl Geىب  Gb؛ نينيكلا اونباو ئجررخلا  esنب.  

 نب ىمحرلا dus نب dust ىنيدلا هيجوو ىرعشالا عيبر نب نمحرلا دبع نب ىبحكي

uiنيدلا بطقو ناحدلا نب ىدزالا  dusنب  antنب دمحم نب ىلع نب  

 بيجانو ىوغللا . ىبطاشلا ىراصنالا فسوي نب ىلع نب Des نيدلا ىضرو ىنالطسفلا

 ىبأ نب كمكم نب potes ىنادمهلا دي s ail نب كمكم ىب el ىنب كيكم ىيدلا

 ىدعسلا ىلع نب ديكم نب ee ىب كمكسمو رافقصلا. ىناهبصالا ul ىب مسافقلا

 ىطامنالا نب هللا دبع ىب ليعيسا نب ديحم ركب وبا نيالا نيزو ضراقلا ئبا ريوضلا

esteىنزاملا مزاح نب «محزي نب ميعاربا ىب  dassنيسحلا نب  Giنب نسحكلا  

 ىراصنالا فسوي نب كمكم ند معنملا Jus نب كيحمو ليلكلا نب ىرادلا ميعاربأ

 Durs cal نباب فرع ىسنعلا رمع نب Dust نب هللا dus نب دمكعو بخل ىفا

 ىب هللا رصن نب هللا كبعو ىبطوعلا بو sit“ زيوعلا كبح ىب موف نب كمحم نب هللا

 نب ليعمسأ نب Det نب هللا دبعو dat ليماك ىب نايتف نب ,OÙ نب <

Gant, LABO ERىو كفسوي  (rois useبيطخ  

ques 5jىركسلا ىرصملا ىلعلا دبع نب نمحولا دبع نب زيزعلا  duesنب زيزعلا  

a) Ces mots ne se trouvent que dans le man. L. ë) S. me. ce) G. .مدر 5 مجرب 

a) 5. .ىمركلا Je crois qu’il faut lire «ىميركلا 



+" 

dusنبا رداقلا ىبع نب ريزعلا دبعو"ئتاركلا لقيصلا ىب رصن نب ئلع نب معنملا  

 مراكملا ىبا نب ميركلا due نب ىطعملا dues 8 ىناتكلا ىكلاصلا « ىلايغلا ليعمسأ

 ىنسحلا كعمل نب WA نب ىلع Gil نب حلاص نب ىلعو ىجرخلا ىبخنم نبأ

 ىلع نب لضفلاو ىوالكلا باهولا دبع نب Mall ىبا نب © ىزاعو رواجملا ىسنهبلا

 ا ل عكا نبوي ضر عصرا eh, eut قب اةللا نبه حبا dei ىبا

 قريشقلا © سيلا نب فلخ نب este eu هللا دبع نب رسيلاو KA ئربطلا ركب

 ىبا ظفاحلا تن: lie ىداش نب بويا نبا وكب ىبا لداعلا كلملا تنب ةسّئومو

 نب فسوي نب فيطللا دبع تنب بنيزو ةيميتلا ليكم ىب دمحم نب Si ىلع

 كلام مككلا وبا ءابدالا ريهاشم à نم هنع ais Au «( ىدادغبلا ىلع ىب بحكم

 نب مزاح نب نسحلا وباو لحوملا وبا ىقلاملا DA ٠ نب ىلع نب نمحرلا ue نبأ

 GAS نب ركب ىبأ ندد este هللا دبع ste be et ىراصضنالا مزاح نب كمكم

 , نونز نب نمكُم نب نديحم نب دمحم هللا دبع وباو GB CHU هللا due نبا
allوابو  Que0 1 ا علاطلا هك وصارتطلا#ب ربح نو نرش نفي قوتك“ هللا  

 PUS سلا نبا RTS EN وبا 6 ىراصنالا ىيحي ىب ميظعلا دبع نب ىيحي

dusولوت ىب ىمحرلا  mie m7نب م رمع صفح  estنيسكلا ىلع ىبا نب  

 jh spas op A due نم le وبلا قاكياس " عييزلا# te uit :ىرطملا

 Me وبأو ىرهاقلا نيكتاب نب هللا رصن متغلا ىبا نب dut سابعلا وباو ىناسملتلا

 dei سابعلا mie ىريصوبلا 0 نسحم ىب دايح نب ديعس نب este هللا

 ques كلا 0 ةاحنلا نم هنع تذخا ىممو . 28 ىنزارغلا معنملا us نب كلملا دبع نبأ

 نب ىلع ىسحلا وباو SX ىنشخلا ىنيحرلا Due نب كمكم ىب Dust نب ىلع

 Mu نب ميهربأ نب كيمحأ رفعج وبأو m Las نب ىماثكلا فسوي نب ىلع نب كمكم

 و نب ىلع où فسي نب dent رفعج ml ىفقتلا ريبزلا ىب dust نبأ

due pute puنب ىبلكلا رصن ىب' ليحم ىب ميفإبا نب ديحم هللا  MST 

3 L. .ىبايغلا و 5. ىنلابعلا Je crois devoir lire «ئننايغلا. 8( 5. ىنانكلا. ه) 5. ىزاغو 

d) 5 ٠. «small 6( S. c «رفلأ 7 S. ْن si .ىذ Voyez la note ©», 2. 26.6. g) S. «وريهع 

 .L (coule 4 .© ( 4ىموكلا: 58. ىمركلا.  Gرىث)  GS msi DS. aulsة)
 ىذبالا. .m) G عئاضلا ؛ ل غباصلا»
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 ىليبشالا ىراصنالا صلاخ نب ىلع نب محا سابعلا وبا ةيرهاظلا نم هقيقل نومو

DS.دك « ىرمتنشلا ىرهفلا نديم نسب كيكم نب كمحم لصضفلا وباو  ci 

 لصأ نم اذج ريثك le ىنوزاجأ ait اماو صخش Fo نم وكن مهتم تعمس

 ski La امأو «ماشلاو قارعلاو زاجحلاو رصم رايدو ةيقيرفا رايدو Rime ةقلامو ةطانرغ

 ناوقلا, ضف fra di Li «ميظعلا نآرقلا ريسفت ىف طيحملا رمكبلا كلذ نمف

 بانك هيوبيس باتكل اًحرش «رافصلا باتك ىم ,صخلملا ٠رافسالا باتك «بيرغلا نم

 LS «ليهستلا حرش ىف ٠ ليبكتلاو لييذتلا باتك «هيوبيس ماكحالا ديرجتلا

 «فيرصتلا ىف pull .باتك «ةركذتلا باتك «ليهستلا رش ىم ضخلملا  نليكتتلا

 AGIT Ml sut ةيانغ باتتك“ <بيردتلا يباتك « بيرقتلا باتك, <روذوملا تانك

 بانك «لصفلا ماكحا ىف Mail بانتك ءاذك ةاتسم ىف ءاذشلا بانك «ناسحلا

 دقع باتك ءاظلاو داضلا نيب قرفلا ىف ٠اضترالا باتك Ed باتك «ةحمللا

RU؛ ريتك نبا ةارق ىف ريثالا < عفان ةارق ىف ٠ عفانلا ,باتك «ىلامالا تكن بانك €  

 ىغ ءرماهلا نؤملا Eole ةارق ىف ٠ مسابلا ضورلا «ورمع ىسبا ةارق ىف .رمغلا دروملا

 ٠بولطملا ةياغ « ىتاسكلا ةارق ىف ٠ ىثانلا LA cum ةارق ىف Bali «رهاع نبل ةارق

 راصتتخا ىف Lt «ىلع نب كيز ا ىف ٠ ىلجلا رينلا ة>دليصق < بوقعي ةأرق ىف

 نارقلا gilet ىف ٠ةيلاحلا لكلا «ىّلحملا راصتخا ىف ٠ ىلجالا ةرونالا € ٍياهنملا

 باوج ىف ٠ىبحلا رطق CB مظنو ءرهؤلا رثن «مالسالا :ناكراب ٠ مالعالا باتك «ةيلاعلا

 ٠ سكنلا RES «رعشلا «ثايمد ىف ركسلا تفاون ىتاعومسم ةسرهف 2 «ىبهذلا ةلثسا

 kB «تيدحكلا re اورج « خيفاقلا Me ذ cast تايبالا < سلدنالا ةاحن _

 « كرتلا وكن ىف ٠ اككلملا وهز ءكارتالا ناسلل SOS ٠ باتك ه«روصنملا ىببا ىبا

 ىف om فطنم « كرتلا ناسل ىف لاعنالا باتك « كرتلا ةريس ىف كسملا ةحفن |

 Rai لئاسم Da ىف Ai كلسم باتك هفينصت لمكي مل اممو «سرفلا ناسل

 .بارغالا ةياهن «كلام نبا ةيفلا ىلع مالكلا ىف ٠ كلاسلا مهنم بانك <كشر نبا

 ةصالخ «رصعلا لقال ,pli بادا ىف رصهلا ىناجم وجر «بارعالاو فيرصتلا ىماع ىف

"lerشيغلا روذ < نايبلاو عيدبلا ماع ىف  * re us?روبكملا «شبحلا ن » 

a) GS, .ىرنشلا. 0( 5. روغملا» ه) 5. تبامد Je crois qu’il faut lire: sales 



au 1 

 فسوي نب ىلع نب فسوي نب su نايح وبا هبتكو هلاق «هرومخضيلا ناسل ىف

 Si تافص ىف هسفنل هظفل ىم نيدلا ريتا ali ىندشناو < نابح نبا

 2#( سفنلا تراص نشا املك

 ske رهظأ تصفخنا اسم ؟ذاو

 هو جاست لفقلق بلقلاو ريغصب

 هوكذ تروكذ ذم pri ىشفو

 هيكل بحلل fou oué لست

 هيلحو ىيز اهنا ىدنعو

 ىهعاولا نعاولا ىمسجو ديدش قوش

 ىهماسلا رهاسلا Lie بلقلاو فرطلاف

 LUI ب_ماسلل ه«هقوشاو داق

 ىدابلا OUT ميبش posait ليف

 BPM BOUT ميوف ءىش لك نع

 ,ait ضراع ئىم هنسح اد

uoteال  dieضراعلاب  

 درو ىساع نيمساي هيننجو ىساع

 م 2

 MO ىمو بيقر نم als تنمأ

AU douلاري مانو سانا  Sat 

ctةسيام ءافيه ىلا  DUT 

culsنأ  Liىدحو مهضيباب  

obتوراه اهب  eo)اننان  

a) Cet hémistiche me semble altéré; mais je ne sais comment le corriger. 

 هعطا ملو لوذعلا ىل لوقي

 ىبيبح تناش اهنا ليخت

a نفل ل ببطتسملو Los Lai 

 ىسبس رهجاي وقو لوقلا سمعأ

 LAS فسطا مث لصولا مت
 فارحكنا أذ ىدتغا مت Lo نال

 هسفنل اضيأ ىندشناو

 Lost هسفنل  ىندشناو

 GA Pi ايحملا كاذل ىقوش

 ىوع داوفلا ,cul ىفرط ترهسا

 Le حوبأ نأ ىهنتو ىبلق تيهن

 Las lents eh لكك ترهب

 هب توهل نأ امل بحلاب تجهل د

 (LR مسفن نم ىندشتاو

 أحب كق ضراع ىبيبخ ضار

 الس ىببدلق نأ موق نظو
 هسفنل هظفل ىم ىندنشنأو

 هبي ناك اضيق هع عشت

Letىردي لقعلا  Leىوهلا نم داري  

 ىوهلا ةعرش ىف نابسق ىرولا اولاقو

 SAS وبصا تنك ول ىنقا الا

 اكراشم مهيذ nat AUS دوسو ه

BEENهسفنل هظفل ىم  

 اتباوع ىبلقب اظكل ةاهل اي* الآ

G. L. 0: Lelle.ةر  



AA = = 

Siك جو هذ مأر  CE Tr) pe"ئلع  ى 0-2  csىباصقنلا  Leies 

Gusنع ىحكضأ ىم  Castانبار ناك نمسم قواسم ل اقلطم  

ES مناوجلا ous be ناك wie لحاز ا ناضاسا ARS Me os 

 LOU 6 ةرينملا سم.شلاو ردبللو LB .ةلصفلل ىسكلا ىف ,last ادغ ه

 تلقنذ مطبخ نمو هسفنل ىندشناو

 JE ما سمللا ىف. مسجلا كاذل'نيلو DÉS pt بلقلا ىف نيعلا كلتل ركسأ
 يع sables سرر جب هابل اب dune Se ل را

slىسحلا افاسك  Siاهي اصف  ةلح  poزرط اهنساحم  

 jet se نصغلا ناك سامف  هماوق نيل ىصغلا انهيلا ىحقفاو

 زرجلا ه Les 3 راشآ نم in Lab رشن pp vol ميدا عوضي ه

 رجع اهدعق.بو لق Le. ah gun أذا بابشلا درب ىف لاتختو

wall -اهنم بصلا داوف  Biىدجت يقر الف  Sltزرصح الو  

 تيلقن منح نمو صوبا ميلم ىف. ةزاجا ىندشناو

 اهعازن هاوه ىف تقال كسفنو due م عوط ترص. ىذلا اولاقو

 اهعابط ىفاني Le So يعظفاو 2 ىهنلا ىلوا سفن هابأست مضو هب

 اهعاند موريوديف خلع الو هنيشي 285 بيع ال منهل تقف

 اهعاعنش بلع تكافل هاجم تلياق ىيح ىحكضصلا Li اهنكلو

 ١ | ماخف ىف هسفنل هظفل نم ىندشناو
RCE Lesتوسعم  portesدصق نع محفلا 8 ةغبص ىناعي .بوتو ةرفوو  

istزفر وحفل اهطوطخح  »  Liliosىف مكبس ف خابطلا  dope prenدزوبلا  

 ١ ١ 'تلقن هظخ a ةزاجا ىندحشناو

 اعولط # فيطي .ىل jus اين لق هوخا ou لف ردبلا لأس

 اعيمج ناعلطب ناردسبوأ داب ردب اي تناو وحبي فيك

able el Elهنكاشولو زرنا  ele demain os Les Pole 

 ارذع دق نال أر وس ىسينالا (Es ىف ىلذاع

 ه) 0. ىولبلاب. 8( 5. لضفلا ىف. 6 0. ىيرينملا. . 4 0. رضختو. ه) 6.0. 5. اهراخآ
Labs,خغنصز 0, خفنص. 5( 6:  sb 0 .6 (4 ٠واقطع. L.ع  ouعيطم  Lisez:هيرت“ رك)  
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 ررد pi kg à cmd طغت

 اركس اهفاذ نم ةرمخ

fau AIRES SON EN 

 لصك ما . قديعتلاب لكك

De LU * نتيبءاج 

 الغم  Li sitىسوسلا ةلل

  Listeص221

  dit (isالزجعفنم |
BUS (ont Jr NS pee 

  Luخيم ىشخي ال 29

| bb هرسحح نسم mi 
 بيلقلاو ىنتنافض  ouاكلم

 ارمقلا فشعت رصم وكان

 M كيوم عتب
endفلكلاب 4 هيئيع ىم  

his. Ja us 

 اردتقم لصولا aie تسلن

 ايليا نمل ىقرت ال فيك

 لير Se is امعط الح نق

 اربظصم wii Lei دج

fit olاقيم عيوب علا  
ie23505 رهاب هزي  

a) 0: js. ë) G. 0. ارهس CNE S. pr “ىرظان ىف 

biروس وناو ىف  

 رعشلا BmV نسم رمش

 نييعلبلاو وحلا قبب ب لاح

Me nus dl, x 0 

das pt sl هدا 

  eyes (LLسعت ولما

deىنس ىتاقم نع ىأن  
 er نسم هاقلا انملاط

 سبيقلا me ىداوف-ب + _
bei  لاتسانين us5  

 yat وسبا ke Lio) ذأ

rues EE 
 .Le ىسل ؛ىبنيعلا ب.صدن

 رز

 ايكلف هل ىحبضا رمق اد

Lolضرا نم  mt 

 ىهف ىناهملتلا ىبأ ةكشوم اماو

psسلغلا نجد ولجاي  

 نيكل وتابع سوما

 نلت ىسلا ىعسي لوسي مسل

ofقسيسعأ الون . Crest 

 51 ذم راج ! عسا فيم

 انفي لل PCR رغتبف

 سيك نم تينوأ 6 امبو

 هي FI ىف * مقا ردب
 Lo BAS ىنايس لق

ce) L. > sait. d) 0. 

mme: 6١ 8. Saab Le) Ge Losjus Re امير + f) Lu «لامجلاج g) Le 0. نوبقلا 



 ع 811 =

 اربخ ىتبوجعأ نع ورآف

2 

Liu ل At WT, وأ 

 ادسهوملا < he كش ايكاسع

Lu Lust ui 

 حابصملا Ge ىنغي

 : is اهفرسعو

© 

Lg == jteدخلا  

 رطعأ مسبم ه وذ

Ha KB Ca 

 ياللا bi »الو

“hi 

 حادقا وزو /”لاصمق -

a) 5. .ىسحلاب. 6( 5. تللع ce) .6.آ..0.ىذ© à) 0. en marge zh (هلعل. ه Le نالزع 

Loisجاسقولا  

Agé Lei 

 'جاهنملا كلذ نئع
© 

 فسخ الف رحب

 ‘ AS ىلع وطسي

 جان نم ىرت اهذ

 Huit مدعنبم

bg + le 

 جاردلا !كبخكاس و

 pole ai ' ايام

 ناميهلاب لاط كف

as Le ciel 

(Loقوسه  ed 

 << ادب كاذ نع

5 Lo رهخاف 

CS ARR وفو re وه je 

2 - 

 AS ابا اي نحال

vus pi ىضغلا ff, 3 

 اديك ىنجميم ابيذم اي

 ادينعأ Ass Las اي

 ىسك نيرطانلا مقسبو

 Loi هسفنل هظفل ىم ىندشناو

 حاسبصالا انناخو
 و

DS بكوكلاسك 

Hzكرولا  

 plan élit اسف

 ىدعب ىف ميل لق

 Sat هظحلب
 حافسلاو سانلا ىف

 نوجا راس يلق

 كسملاك هاير

 2 حاورالا هل تعاط

 ne wi ىلع

 مكادلا كرجفو

 اسم دكا روم
desىف  Din 

 fu“ ال ثلقو
o 

D pis نه 

 جاد M نأك نأ

 جاه دق اهب ىهلق

Li, Er)فيفأ  

 Ass ةوطدسسك

Resكيسلاج 6  

 جارجر ىلع نصغ

 مساقلا ابا الهم

Doi maxi 

lis هةوجولا lc 

65 

f) M. Dozy m’apprend que ce mot désigne une bouteille, et que, chez Pedro d’Alcala, il répond 

aux mots espagnols agua manil, ampolla para bever, barril et vaso de barro. 
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 لباخلاو st حالسم» ىف اهمظن ىنلا ةيلادلا ةدحيصقلا هسفنلا (ba ىسم ىندحشناو

 اهلوأو ىتابأ م ةرهغو ةطانوغ بحاص (D ىلا اهنم جوخ مذ ةدوببسو

 au A هيغاب راف ىقل ةدوارت“ ءىش ملعلاك .ال ملعلا وه

 دحر نيدلا PA خيشلا نأ (La ىكحو eus Aile ىلع A5 Fa انديصق ىهو

 خيشلا مهدية ناف Laits نبأ ىميدلا سمش مهيفو هنودوعي ةءامج عبلا EE فعض

5x,ىبا لاق تغرف اماذ ةروكذملا ةديصقلا  disخيشلا نأ مكربخا ةعامج اي  

 ىم ىذذشناو 6 حالا pts اوموق Xe هدنع فيي مل كذال ne xale LS امو ىثوع لق

xls)بصق <, هسفنل  Lex) Rata ASاهلوأ  

loiمسرلا لياصح عبر  lsىحوك  QUSفعضأ  à DAةسراد  

 هركذ امل فلاضم ريغ ous ىبا ةدالو عضوم ىف.هحر هكذ Le (hill سن ىهتنأ.

 اهنا ىضتقي هّنال رظن m5 شراشخطم ةنيدمب هلوق نأ الا ةطانرغب كلو هنأ ىفاولا ىف

Rueهكلذك 0  Le Lil,لاق اخذو ةطانرغب عضوم  DAكلوم نا  testنايح  

ele, oh pue وهو , ىدهتنا ide ىدبال msi, ةطانرغ Le vin, 

us? ركذو « ملعأ هللاو SIA) ىدفصلا مالك دري نأ ىكمب ذأ ىلع ىردإ تيييلأ 

 ريسفتلا سيردت ىلوت هنأ ىفاولا  MELعماجلاب ءرقالاو ةيروصنملا  “Niىدفصلا لاق

 تاماقملا sale تأرق نيح كلذ ناكو Si ىم مصفا ani Luis نبا دعب رأ مل لاقو

 نايح Li نأ برغملا لها" be Ai مالك ىفا.عقو Les € Let ةعامج رصمب ةيريركلا

 FA كقو Le ىثوت نأ كلذب فرعا ىرشملا لعا ّنأل رهاظ. ريغ عا نس ىفون

 تناكو « ملعا عَن هللاو لوعملا RAS LS قرشملا لها مالك im vfo ةنسا ىفوت هنأ

 <, عويشلا ضعب ىلع ىلازربلا ملعلا ةءارقب تعمسو تنجح Ulis (at تنب راضن

 DAT مضب ىهو ةعامج ىلع تعمسو ىطايمدلا ىلع: ترضحو. اهتايورم ىسم ءىشب

eue pile alé tenait Qué,سيول الربا  idees 
 اهذلاو ناكو Lui نع ةالسملا ئفكاضُتلا هامس اباتك انييف اهذلاو لمع تيفوت املو

 تجرخ اهنا اهذلاو ىل لاق ىدفصلا لاق ,fa‘ بتكت ,eut اريثك اهيلع ىنتي

 (can ل اك لاا ui Lt ىلا اه ,abt .1قيكلا/ ei اهناو Luis -ةوج

a) 5. .,ظفحلا 



us ANT د 

 ةايح ىف هدا“, ةنس ةرخآلا ىدامج ىف 25 هللا ,lus تيفوتو اهلثم ناك ناّيح اهاخأ
US Dيسر دمزالو قي ةربلاب ءانحوبخ )داني عاظتتفا  

Louىدف  Goتس :ةرخلالا  JE Eurىدفصلا . els ie,٠ :تيفوذ امل  

 Lait ةديصقب اهدلاول تبناكت

cl Ne,ىلع  fus  jleiعمدلا  le oeil Gé 

 ىراوجلا انعمدأب اهيكينف eh &jez هلي الزم

 ف mel pas ديعس ىب كيحم هللا due وبا ثّدحملا هيقفلا لاقو « ىهقنأ

 ايبا نا هصخلم La etienne, Jobs < نايطيراطا ايكوم رحت ني لا

 رصمو ةيزردنكسالاو :سنوتو ,leu ةيرملاو Lite ةقلامو ةطانرغب cas Vie نايح

 . سيبلبو صوقو Lise Lis بيبعخ ىفب Rate ةزيجالاو سمهرهطو ةلكملاو طايمدو ةرهاقلاو

 ىف ail 6e dJuai pi ةنليأو Xp هللا« اهفوتش ةكلمو era نادوسلا دالب ىم باَدِيَعِبَو

 Slam هنم تعمس نسم Re ىخويش ىم Ba gs 4# لاق نأ ىلا Ou لك

St postaleنفلاا نر  fat je desعلا  de QG dé, Lie datنيا,  

 دوجلا pi . عبسلا mic Ge, 1e ET ناو ١6 et sit Gal LS Léon ئىكلملا

 ىلع: who JE UF عيش عمم. alahé Ut عزذمنلا | لاراقلا نب انوع

 ريسفتلا باتك ضعب الا. ىظفلب هيلع هنأرف ىناركلا ّرعلا وبا هيف ادانسا مهمدقا ةعامج

 sente a لصف, ال ونور هناحبس as ON 7 انهي SE قكولاتسور اك لوقا م

gaرونلا ةروس ىف  Has auchدكمحا ىناعملا وبا هب انربخأ لاق ىريغ  SAS Qi 

 هدنسب تقولا وبا انربخا دادغبب de ةنس هيلع اعامس عيبلا نراضلا هللا * nue نبا

 ىلع هعيسو .ةطانرغب af نبا ىلع عامسو ةارق نيب ىذمرتلا عماج دحر مل لمكو

dtهدنسب ! ىضوركلا+ انربخا» اننبلا ١ نبا ةانربخا مجرد نب  Dىبال  ننسلا  SH 

eat due its Gt Le bléىعبرلا  Geنب ليس هب .انربخا» ىسنوتلاب  

 صفح ىبأ نع ةزملا بيطخ ىب ميحرلا due oil ىبا ىلع ةرهاقلاب كأرقو كلام

a) 5. vo. 2) 8. ليحل[ .  e) Ces mois ne se trouvent ‘que dans le man. 8. d) G.S. 

ajoutent : 0 ءللا due نب ىسحلا ب باهولأ Me نب ali BY ىمبلا Li EX age 

 , Voyez Sour. 2, vs. 222, g) Voyez Sour. 24ىلع. رك . e) ©. Lلاق نأ ىلا ركءاسع»

vs. 21. à) S. .دبيبع. 5( ©. اينلا 1 



me TR اه 

 انربخا بيطخلا نيباث نبأ ركب ىبا نع ىمورلا جلغمو ىخوركلا ردد ىبأ نع ذزربط نبا

 gt a vai al قلم .ًاطوملا ًارقو دواد oi انربخا ىولوللا انربخا ىهشاهلا رمع وبا

 اذهو هدنسب غالطلا نبا نع فحلا Jus نبأ wo ىقب cri مساقلا ىبا نع عابطلا

 تابعلخلا ءاوجألا نابح وبدأ عهسو “< ىف تيبغم ند سدود نع دحومي بس ىلعأ

 Lois ولعب ىزارلا تايسادسو تايفقثلاو تايلماحملا تايناورهنلاو تاسيعيطقلاو تايتاايعلاو

 ىليجلا نيساب نب ليعمسأ ةرهاطلا of ىع تارغفلا نب LPS نبع نيحلا ى To ىلع

 ىبأ 0 ىراصنالا عوج ارقو اعامس يزاولا هللا (Jus us نع منع NS مم رخآ وهو

 GMT نسحلا ىب بيز ct ىبأ ىلع ةعبارلا ىف hum هعامسب ئطامنالا نبا ركب

Lastركب وبا  ASنب  dueراؤبلا ىقايلا  xtديحاأ نب رمع نب ميهاوبأ انوبخا ؟ نزلا"  

 انريخا سام ىب ميعاربا نب هللا, دبع انربخا Pro ةنس بحجر ىف هيلع هأرق ىكموبلا

 بانك عيبمج 5 ىراصنالا هللا due ىب duste انربخأ ىرصيلا ىشكلا ملسم وبدأ

 ملع ىلع هتارقب ماسشلاو رصم ىف وحنلاب روهشملا ساحنلا نبا ءاسهبلا ىلع هيوبيس

eaىب مساقلا دمحم ىبأ  Deiقفذوملا نى د  Le sie, CAىدنكلا نميلا ىبأ جانالا ى , 

 انريخأ Et بانك لوف ىدادغبلا dust نب ىلع ىب هللا دبع دبحم oi انربخأ

 pit وبأ انربخأ سابدلا ct فرع بوقعي ىب كمكم نب رخاف نب كرابملا موكلا وبأ

pi debit dueلب نرفع | ىبايلعت  pull Lib) ouf Hsلاح قو ولع  dj 
 Lai جارسلا نب ركب وبدأ Last ى La هللا dus ىب ىسيع نب ىلع ان Sa ىقيقرلا

 ىسحكلا وبا Last لاق Let نامتع وباو ىمركلا رمع وبا Las دريملا سابعلا وبا

 قارعلاو ماشلاو معمب هل ايوأر ملعا الو ناّيح وبا خيشلا لاق «هيوبيس Last شفخالا

 صوحالا ىبأ colo 4 عئاضلا نب ىلع (Len ثذكيناسالا نع Age LÉ قرشملاو ىميلاو

 ناجح ىبال عدقوو برغملاب روهشم هدفسو نيبولشلا ىلع ىبا نع MM رفعج ىبأو

 ةينامذ اهيف معلص هللا ,Jeu نيبو هنيب ثيداحا ا هل عقو Le برغاو SX تابعاست :

 هتءارقب ىنادبهلا ديوملا نب dust نبا duel نب ليكم بيجان ثدحملا هربخإ

 ol es 3 Soi on 5 > Pi لداعلا كلملا quais ةخسنوم ةيناطاسلا ةليلكلاو ديلع

sesالاق عمسي وهو اهيلع  Lustركفلا وبا  antانتربخأ هباتك ىف عا نبمحبعس ىب  

a) S, .رقعج 1)S. OÙ. (ه 8. of. 4) 8. .غباصلا 



ANS.دن  

 نب هللا دبع نب ليحكم ركب mi انوبخأ ةينادز وجلا su نب هللا دبع تنب ةيطاغ

 م امتع فس Ka ةدامربب ىسيفلا سحاصر ىب هللا ديبع انربخأ ىناربطلا ىمخللا

 %5 نسب ريهز لورجح ابا نيعمس لاق ةنس IF male تسنا كقو bis دايز es وبأ

 CAM نينا نزاوه موب be noi لوسر اذوسا اهل لوقي. ىمَشِحلا

A OPEN رمل كاع pe ىفا هللا dou, Luke (ist 

 رفغلاو ءامغلا mets ىلع 2 نوح ىلع Ge jouit انل تغبا

 ربتضي نيح Le سانلا ami اي. Lois Lui مهكرادت مش نا

 هرردلا اهضخم نم كلمت كوف ذا * ءهاهعضرت تينك دق ةوسذ ىلع jai) ه

 ( 5 "(… AS Lu Qi انما كيني ذاو + و ةاهيضرت Cf ao Mb كنار قا

 مهر رشعم اًناف اثم فييقتساو 2 هتماعن تلاش نيك Less ال

 da مويلا اذه تعب اندنعو as نأ ءامعنلل ركشنل انا

 رهتشم وفعلا Ci كتاهما ندم! anni تنك O5 Lee وفعلا نييلأت

 نر شما فرجا ١ dans) gel die هبدايجلا MS تحرم نمر يخااي + —

Ltلدن  Deةففيلت عمن  Lou, M,رصعتتو دفعت انابيلا  

GAهللا ىفع  Lieتنل  esذا ةمايقلا موي  (gsرفظلا كل  

 نلاقو مك وهف بلطملا دبع ىنيلو oi ناك Le لاق وعشلا !ذه معلص عمس املف

Le visوبا لاق «هلوسرلو هلل وهف انل ناك ام راصنالا تلاقو هلوسرلو هلت وهف انل ناك  

pli495 نع ىوري .ال ىناربطلا  Jiدانسالا اذهب  Siهب  dueسحامر نب هللا  

 يزيد نب خورف نب ميركلا de نب ديبح نب رفعج انتدح  ىناربطلا ىلا دانسالابو

 . ىمال :ىداج .ىنتدح لاسق Géant ىراصنالا des ىب لالب نب دعس ىب لالب ىبا

 ةوكر فذخا ءوضولا كلام نب سنا Gil لاق ind نابا نب لضفم نب نابأ نب رمع

 هذي / نع ةوكولا رادا مق اقالخ اهلسغف ىنبيلا هلي ,ىلع بصو دراسي نع اهعضوف

oc) Onse rappellera que la nourrice du Prophéte, Hatima , était4 هانا 1( آل. اعرشنت.  

de la tribu des Banou-Hawäzin. Voyez al-Nawawi, p.410. d) Cet hémistiche ne se trouve 

que dans le man. S. +) Cet hémistiche ne se trouve que dans le man. S., qui porte Lyaio.s. 

GASE Ales)ير  



 كك —

 Wu ءام Et LG couts حسمو Us, ES اهلسغن Bb ىلع do ىنذمجلا

MES)عيسمف  saluتلقف  Said LENS. LS a)تير لف مالغ اي لاقف  Vos 

 pes معلبم bi» اب و تيار !ليكف 0 تيب De res دق تلقن كياع de وأ

Nu 0نب  daصاصقلا ديزي نب  res neنب ا  Das7 هللا  

piى ىنتلح ىكلام نب  uniلوسر لاق لاق كلام ند  AUىمأو قلو نمل ىبوط مغلص  

 فىفيناصتو ni, Ni ناقيست مث usb“ ىسم ,si» نمو we نمأو ei نسمه ىأر نمو ىب

ou uiىلع ديون  oنيب ام  debمث «ريصقو  NMEنم نابح وبا جرخو يللا  

 MSI ىبا ه_خيضل تدل <\sS لعد ةرفاقلا ىطوتساو 471 Xi PARA :سلدنالا

CAD) Leiىفافك  AE LRARA D saاهيجوو رسوم ىماسأ  

 اهيف رثعيس نا Les À الف ةليوط نامؤلا باوتا وج نمو

 ديباذ 3 ند ىسومل دا ساد كيشنذأو

 كرش هيلجر vo رياطك ul ىف رهدلا عم ىلاح

PEصالخ ىف  RÂSUYAكيتي ف اهصيلخات موري  

SE, SENTEنايح ىبا مامالا مظن نم ةلمج  Leeهلوق  

 D ل سيم هبال لا .Ci Lou نع ل

 bit اهيلع لامعا راثكاو ١ ةفيفع سفنو GS ةوالت

 سابيلاب سايكالا نمي تينغ امل bols سانيالا نم Gen dat .,. هلوقو
 une نه ىبتكو ىركفا تانب . .٠ .!دحا ىرا ال ىدحو تيبلا ىف ترصو .

 ارمعلا فراخ ىقفلا كنع Lots ام !ذأ 1 LU ىعبج ىف PCT هلوقو

 Lai Ed ملو ادهج بستكي ملو 2  ىَنَعْلا نم Ph انوي هحور الف

 , ميهفلا لقع تريح ضصماوغ Ch لوهجلا ىردي امو

 ميقتسملا طارصلا نع تللض ji us مولعلا تار اذا

 ميكحلا Loi C5? ei روصت ىتح Sale رومالا س.بغاذو



ON er 

 كفي ال هنأ امعاز طاريق ىف زغل هلو

 ايضاعو ارمأ نيلعف انتل ردع هتككف ام HS 0 in امو

 ايداعم صخشل ىحضا هرخآو Se EL ادرف هنوك عمو

 امئاد || امو ème ىغبتو KRAAD RARARE توص RMS ىفو

 ىف M سيل ىذلل ىكذب تينع ,Lil ىفخ ىنعم ىم هيف مكف ه

d5 «5لضاف خيش وهو ىنيعرلا  Leريتك هلثم تيار  siنع ديعب طاسبنالاو  

 ناسللا فلط « مالكلا جوصق [Emil ou ليمج. ءاقللا نسح pli Me صضايقنالا

 نكوطلاب سيل «ريدقتلا ةلدتعم هقماقو < ريدتسم ,xs 9 “es خاف مهو « هرفأو 0

 ىلا نابح وبأ JE FA امللو « ىنيعولا مالح نم هةصخل ام ىهقنأ ««ريصقلاب هلو

 Call ةلماعم رهاظلا ىف ef للك ليماعي نأ لقاعلل ىغبني هلوقب هلهأ ىصوا رصم

 دقيدص نم زركتلا ىف نكيلو رركتلاو nie ظفحتلا ىف ودعلا ةلماعم نطابلا ىفو

 وه امنا « هدّدوتو رخآ ىلا صخش ناسحا نأ die ناو ودع نم زرحتلا ىنم ظننا

 .نأ ىغبنيو صخشلا كلذ تاذل ال كلذ ىلع هتعبي هب فلعتي هيف هل ماق ضرغل

 فئلعتي امو هتافصب Giles امو عت هللا تاذ Lo ءايشا ةنس ىف مالكلا ناسنالا كرتي

ciel silauil sedهللا  x Adنيب ىرج اهل ضوعننلا ىثو نيعبجأ ف  xls 

 ةمالأ ىكلاص :ىلع ىعطلا ىفو مهضرو مهحر بهاذملا RSS ضرعتلا ىفو نيعمجا مهضر

 نم دنحا ىذا ,ui ال نأو هنامز لها ىم بتولاو بصانملا بابرأ ىلعو مهب هللا عقن

 ىف سانلا رذعي ob هسفن نع عفدلا بسح ىلع الا ىلاعتو هناحبس هللا فلخ

 كروتسالاو كرملا نع هّسفن طبضي نأو مهلوقع بسح ىلع كلذ ناف مهتاكارداو مهتحابم

Disهنامز ءامياب  esطارش .كيف كيووت نم عم الا ثحبي ال  XL soif 

 ام كردي مل نمو هذارم مهغي مل نم ىلع بضغي ال نأو ثححتبي امل ةلوازملاو مهغلاو

 دحا ةتطخت ىلع ةمدقي ل ناو داسفلا همالك رهاتظ نمل اجركم سمئلب sis هكردب

 ةعيرشلا مولعب هلاغتشا لعكي نأو لثآوالا ولع ىف ضوخلا كرتي ناو iii ىدابب

 عضاوتلا هسفت مول نأ Jill nus مهلاوحا pet ملسيلو Saut ىلع Ko ال نأو

a) 5. ajoute .حلا 6) L. .ردقي 
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ŒNIVA he 

 نأو et ىلع ربكتي ال نأو ,ةتفم رجاع هنأ هينيع Quoi لعجي نأو عت هللا كيبعل

désامب لكل رهاظتي ناو هينعي ال اميف صوخلاو حازملاو كحضلا نم  » alsال اميف  

 روهمجلا دنع ميبق وه ام بانتجاب هسفن AL je ةورم مرخ الو هيف ع دلل ةيصعم

 ركذ ىرجي الو ai ركذب ضرعي الو عت هللا فلخ نم دحال ىوكشلا رهظي ال نأو

noةرضكاب  sulعلطي ال ناو  letع هللا هجول هلمعي ريخ لمع ىلع  ob 

 ىلا نكري ال ناو ىضاغتلا ليمجو ظفللا نسح نم ةلماعبلا نسكب هسفن قخاي

 هللاو !ديدج Mie مقلت اهناف pleut ةعلاطم نم is نأو عت هللا ىلا الا دحا

 ةمالعلا Sat طخ نم اهتلقن دقو ةعفانلا ةعماجلا نايح ai) ةيصو تيهنننا « ملعأ عَ
0000 

 ةدمالث نع خا نمم وهو ىرصملاب ريهشلا ىكلابلا ىسنوتلا ناولع نبأ بيطلا ىبا

fa, Que Laiتلق  Lenةمالا ىحلاص ىف نعطلا نع هيهن نم ةيصولا هذه ىف  

 ىدفصلا هلقن ام نأ ملعت مهيلع راكنالا مّدَعِ» مهلاوحال ميلستلاب هرماو مهب هّللا عفن

 هضر نايح ابا نال يظن هيف مالك حلا conte ابا حيشلا نأ هدلوق نم برقا اميد قف
 دنع ىكح ام كلذ نمذ ءاريثك اهنم هحر ركذ دقو فيك ءايلوالا of ركني ال

 نب نسح نب بلاغ مايت ىبا ملاصلا ىرقملا هيقغلا ىلا هدنسب هنع ىنيعرلا هذيمات

deiديس نب  aiesىعارخلا  Cheنكي ملو تولاج نبا ىسحلا ىبا 'ربق رآز هنأ  

sisهكرنذ هيلع هبتشاف لبق  UT goutىنفترز امو ىشمتا بلاغ اي نيعم ريق ىم  

 لاقف ربقلا pe هلأاسن روكذملا ىنسحلا ىبا نبأ ءاج مث ,se oui ربقلا كلذ رازف

 Met Qt sait باحصا نم ايه elle نباو ,RAS Cie هدنع ثدعت ىذلا وه

 ركني فيكف ىهتنأ نيدحم ىبا li باكصا نم وهز ىعارخلا هنوب ديس نب رفعج

 مهتامارك ىكحبو مهيف نعطلا نع ىهني ىلع ىصوي وهو نيكلاصلا تامارك Qi وبا
 ىف. عيحص مالك تقولا رقت ىلع Ke ناك هنا مالكلا كلذ لابق .ىدافصلا لوق معن
 اقلطم تاماركللا راكنا امو حالصلا لع“ نم سيل نمم ةلطابلا ىواعدلا ةرثكل ةلمجلا

pliéهللاو اهراكنا نع لكي ناي ىبا  Clefةعطق نم دل ةعامج نبأ دروأ كفو  

afىف  JOهرصع  

 لالضلا ىف Jak فيدنرف احالص agir ad كي نمو

a) S. La, 



EN ء 

 لاوسلا ىع نابعلا ىنافغأو

 لالخإلا روكشم تيفلا الو

RL D 

 لالضلا ىف لغلغت فيدن وذ

 des وأ ,jobs :كراشم

 M Si حوبقمب مف ءاسسن

 لامرلا ىف برهسو هتمامع

 لاقملاو ةلدبقعلا ىف طمرقت

 Saba هذه لوأو

 ,Lila هيطشلا رهدلا ثبلح

Sal Lasىفو لخ نسم  

Qiىف بايت ىف  cui 

 Labo مهنم ىعدي كي ىمو

 ىضرتو هعبتت لاهجلا ىرت ه
 مهذم Lois مهلام بيهنيف

Del,هلاح  un Le; 
5 

 سحر ؛عازو سويتلا نورجكايو

 نأ ركذ Les ريظن 6 هركذب ليطن الف روهشم مهبهذمو. ةطمارقلا of) اودقتنعا ىأ

Liىلع ركنا امنا نإايح  Motىضاق دروأ, دقو ملعأ. هللاو معريغ ىلع ال ىواعدلا  

 ' هلوق وهو هركذ Lai ام ريغ مظنلا نم نايح Gal sl ةعامج نبا ةاضقلا

 ايحالل) قم el Y قنا تينمت

 ايعس ئل مجنتو ابنذ ىل رفكت

ri)الف  Calىلا  alsاهشم  

 ايأرلا اوعنباو Lit zu اوسن

di vosنسر  

 mess dilué ال اوفو

 موركم لئثاس مويلا اناف

 OA لهسي هب خيش ىلع اباتك
 GPA بذك دقل الك مجضوم الب

Cet تال الل 2 et 

  ce eeeةيوتب روكا نأ

 لهاج لك نع سفنلا» ىنوص نهنمو
 ىرولا ذا ثيححلاب ىذخا ىهنمو.

 ىدتقتو. لوسرلل: انصن كرقتا ه
mAىف لامس : dantبيبحلل  he 

 ,CR à da تاس

Edo EM LS 
 56

 ىراقب

eiنهذلا نأ  ereلكم  

 ملعم نود هيغبت ىذلا أف

 ةٌيئارغطلا ds نم ىنعملا ,No at لاق «ىينيبلا- ىتادع ةلوقو
foutءادعإلا ىدو. صلانخاب  

 مم © م 2

 ءاروجلا ىصمخاب تّمطو ىبح

 ه) San 6) L ىوارغطلا»

 ىنئاف باحصلا دولاب Gas ىم

 LS ىلاعملا ىف سفانتلا . اولعج
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 JS ىقالخا نع تيفنو

 اود نوكي انابحا مسلاك

 bol مزيد فرسطيشلاولا ىيطاتنو

 sys DAT نيب مسجلا بهذيو

5 
 ايدت ىل رد نا وحنلا ملعب تيذغ

Tous gs Le balb Las 

EX او ميكاج ىف اهنم ىداوف 

Li رفوج Lo ىنعمل ٌبجعأف 

  pui (ll Lt Le Belكا اج

SES]اهتم  HA) piدارمس  

 Los لك 4ىردزت نول ءارهسو

 cg دعب رمع ىنبا ةدالو دنع الاكترأ

 رغأ لسكان ءاج اهعمدعيو

 qi منسم ةرسم وسببأ أر

 رمح pos LS ناك. !ذأ

 (En سيرو ىجدلا ردو

 ,SN chi Len الو

 Lola ىلتم مايالا بج ىمو

 امعنت ميحجلا طسو ىغتبملاكل

 امهتم ىقالا ال ىتح كجناو

 د 0 حج
 اهتركحف ىبلاتم Ci اوعنو .٠

es Le 1ىستفلا  SR) 

 ىف قفرطلا ّىضنم ابد
- 

 هنذل نادم

 ةفراك Loge) ch a حوولا برهن

 à ةليصقو بعد ةديصق Ro Las ىف بذعلا دروملاب اهامس اةللبصق »<, هلو

 اهعلطم ىعفاشلا ' مامالا

 نايح هدلو مآ ىف es ىم هحر هلو

ou Lips euiieظانوابا ن وجلب  

PETنكي ارا يساند  

 ste اهيف ىسحلا ىنعم ٌتدهاشو

 فقتمب LOS نم ةنعاطأ

ete dsl 0و اذ ايي اعلا  

 laine مح
 رظانو رعش ءادوس اهب تننج

 هب ئنبطاخ .ةعامج نبا لاق ىنهي لاقو

 ةضور ىتناكايربا 0 تيبح

 اذا plat مسا هتيمسو

ce àركل يسم  

 Adi ماما نم اهتعفت

 ىدهلا لبس. مضوي لاز الف ه

ASS Le lil ist Ai JE 

 حار نسانلا نسم oies ىنأو

 ايداص

- 

uw ىزأ 
- 

 Soie كر اسس

 ىفنحلا ىجورسلا نيدلا . سمش ةاضقلا ىضاق نب ىلع كالمأ ىف لاقو ةعابج نبأ لاق

: a) G. S. «حاولا 

 . e) 5 CARREىرذدزم»

 6( 6. تبيصا: 8. بيصا. Lisez تباصا. ه) .L ءابصح. (d ©. آل.



= 0) = 

 mb ىتقيقش ىتخا

 فراع مظن هفاصوا ىف زاح سل

 فراعملا que لجان ردبل فونت

 فراطغلا نيمركالا الجنو ىلع

di 5نوحي  dbخرم  Galفراو  

és Ses etant NE ىناقب 

 كتيورب  butاقشلا بهذي ىذلا

 4 تكيصأ ىنننأ ولو ىقل ىرولا ن

MEاز زارككانشرس  LÉ TM, 

 ىلع ةروصملا de ناكر

ul, Lisبيرغ  salt 

 ةدايس راب تنب ىسح سمش تدغ

 ىضرالو di (95h قاسم #

 ue AU : قلاع: Coke مان

dEنا هك تطاخي  
ns, Frهتاقبب . 

 as ١ alt ىع بلقب 2 تمقأ

 ىكراش ١ PO كنأ قطب ناكراس

 نكتب ملو.نانيعلا Gé Lies ف تاكا

CU Utبصنم تلا  
Go de, ai elbé Les 0محن  nf 

 ut العير اقيكلا dt هيمن كنز, à ARE NN صل ا
mail عم au eut نأ رك ىلا ١ 5 NS pin سدي dal Hit 

2 r = Z 

 هاحمف ىتلقم عمدلا بلغ

NA! (illقدور  sh dll 

HS > ام قيس ىلأوم CE 

2w - 

ess cerبطرلا  
 Mt JB ans ىلع نم انجن
 Site mt لقت sl ol لف

pu es.الوأ  SA uit 

Sont pra TE EN REE 
 يح 89Lw وسم كيص امهدخ ىف

t a) G.S. .زحوأ ذ آم >; S. porte مل au lieu dé .ول 

als Cet lédle, le Miel لاقو 
Que ue Hit it ربع 

 Rolls رعق. ىف ىلبلل ىركذن لاقو

 اهباسأ فوس ds ui ىدنأ

sie mai تنا Less رضحأو 

 بكرت ل نم ىسحا ءىش ل

 ىلا منيا جلا زن طين او
 ديم LAS ىف ديغ اهديج ىذه

 8( 1 عمهأ .G ىلع.
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 ms ىغيع تناقباو اهرجاه قم
- 

Mesىو  muنانستر الر  

 كاوسلا وقو: اهل els امك

 ne وأ sus نوتناكو

 Sat اهننم ni ريغك

 Lit, Lame دهشلا“ كلي

 Sat مضقا هب ليقع دبل
 و .

CE CTكادوا احد  

 اهيفاصم اقيحص aus (of تسلق

Gusايداعالا ة ىثآقل نع ىنغت  

xs 16 LSايلات تنك وأ  

 انيعاد هلل ناك نيمسع بقنا

ne =لاوسسمأ  Last Es 

 ايفاك هللاب تينغتساو cu نع

 ىؤجر انب ىبلق تيح ماح لآ كرما

Lans ot xt dla Hô 
ls, نأك Luis set 

 , Leالا ءادوسلا  JAنر «

 كال سمشلا الا ءاضيبلا امو

 دروب ua RS ختي 0

 قرف“ نادوستلاو ضتيبلا )2

 ضاضيبا اهل نيتموملا هوجو

és لاقو 
 ET ىع ىداربغ ناو ىتزرذ لذاتعا

 اهندواع Dati بنكح ىامادنث

 es ىذحلا es نآرقلا“ ايحسناو

 «اهقرشو دالبلا eue ىف تانج كنقل

oمكلف  ile SPةساطوربلا  

CR prets LES naiاودع  

 (x 6 اًمنهم نوم RAD عيشأ SARO ىبم ki دقو نئحلاو bles kel où زعلا لاق

CE) 00 _ © 

 file ىدعلا رود رعيسمو

 mile هب“ مىجنلا لكف

 mL تناك: هتاعياف

Les,ىساسعسال:  mil 
EEهيفاص. هدراوس  

 ١ sil تعم 5 ابقأ ولو

 هيفأر تقوم امل“ g تسيبلو

CREتالقي بن وعم  

a) L. “نزم 8) L. .ءاقل ce) S, ET 

g) S. .سملو 4) S. pass (sic). 

 ةيناعللا كسل“ (ai مادا

 هروس“ pp نم“ حال اذأ
Syمالك  «Siاودلا  

CEمكيدعتمل سانت رع  

 موساكلا ose مولعلا ىياف ©

 gba JL ا ةبصع“ مه

liندد ناك  ses 

 , مل 5 تبت her ىعح عاف

2) S, Les Eve e) G. ٠ماخضما f) G. “فوت 



 لبو رز لح

ile Lie EE 

 هيفاط هسفن مه ماستو

 ميناس يو دعا لح ىلا

  SUلويذ  sal ll؟

sais ةثام Les عييكتف 

 نورشعو  Loiهيناكلا ىه

 ملف  Quiةيفاق اهدعي ىل «

Hit, JON دوجوي 

  ASديألل : رس ونضع

ses => Last | 20 

 شعيب وأ  0 LEدكت

EU, ادهن gens 

  ontتيد اني نت
  sud Re؛ تاليصإا

  jsبحاد

6 Del ىبلق ىف D نكلو دورب 

ASS ام نع ىَلَسُت ابوطخ ASS 

MS ex مك اهب اي AU 

 نأ we نم تلصفنا امو

 ,Lis Lis نبيل كاياجاس .

 tie ةيعيس ىلع ىّلصت ١

 CS كيلر دي

 نيع علا كدروبو

&Swامداد  

eu) 

 ىنملا كاذف !ريثشع دأز ناف

 المك تيتا ىفاوقلا ىذقو اد
 ME ىف ناسنالا فاخ =(

 هعنان هيف وضع لك
airs ىبنعغ دقنو الذ ٠ 

 a) FER prie Es نيم

 de ىف ع ىف شاع ه

 ىجرتف ضراعب ىربغ ©« نح 5 جحر

 بايعم ya bas) ىداوفو

 MO وكذ هرعش نم ةيح نيعس
 La GES ا را

 اودجو 5 AN ىف ىم ا علاط

LOST asاًصصغ اوعرج ىف  

 قبر

 أولو نمل بيرشتو MES مست gris طايسلابب برضو بيك لوسع

 pue نمل ىبقعلابف هللا ديحتلف

 ىرخالا ىف ترف دقو Lait ىف ثدس ىقل

ji. اردكا كفمسلا هدلقت وىل 

US Les تلجو اردص Less تيلكإ 

Lu QD ع لايبخل fi Li 

a) 85. :حيفاص Ces vers ne se trouvent que dan$ le man. S.ة)  

 مهترش هللا Jus dei ناو
 جيعصلا هباتكو ىراضبلا qu هجر
 ىرشيلا كيل Jeudi راسبخا عماسأ

 ريمازجلا يول" خنت” تيت

 ةسيفن Luis تلح مكرماوج
RS, CN os 

JE, 

 ه) Le man, porte نجح.
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 !اكشلا اوبجوتساف فيحصتلاو تفيؤزلا ىع Kiss لوسرلا ثيداحا !اوذاو ه

Hi Et Giاردلاو تيقاويلا اهنم هعماجإب عماجل  

mu Lui pés ss QU Gige Leاسي  jiادب هب  

susسقناف ىصحلا ال ردنا ظفلي مولع  Lo Lesمظعأو . sus as 

pie hi, DONS ae, itunesبفم.  RSRا معينا  

jeu وسال Less اهصخلي اهتّش مظني راتخملا ةنس اكن ٠١ 

Du LM كيو Le. | وتاكل Ms. مكر 
 ؟رؤيطف  Lateاراويظو  5 Don, Lilas ob Lailesكم ١

 حيكطصلا اهنم ىوح نأ ىلأ   afusuoامبكلا ةيال ادغ دق اباتك ىفاوق

HR alu she ةزيهطم of dus عرش نوما al Que 

 دللا Gh ىمع نع اهنم ةديدع قرط نم نايح ىبأ مامالا نع ياو ,dei تماق
 «دادجالاب «دافحالا فحلم «مامالا بيطخلا UNI ىقغم مالسالا عيش هب فعلا

 ىسنتلا هللا دبع ىبا ملاعلا هكيش نع ىناسملتلا ئرقملا dut نب ديعس ىديس

esظفاح هدلاو  Lodge asنب دمحم  dueنب هللا  dueمت ىسنتلا ليلجلا  

 CIM ee ىوررم" نبا mi due at Soi aile "ندع anni ؟ىناشملتلا

 ln Mo نايح . ىبأ MS قع Voie نب es هللا due Lai ىديس ثيطخلا

 مساقلا ىسببا ةعايجلا ىضاق نع صوحالا ىبا نجا Line لاق. نايحع Lui نا اهنمق

 De نب كلكم نب دكمحأ نب Das نب Dent نب نمحولا دبع ىب ديزي نب دمحأ

ct iiداكم نب ىقب نب < نب  (yنع ىبطرقلا ديزب  xaolنع  . xaدددأ نع  

 ىبا نع كلكم نب ىقب مامالا هيبا نع هيبأ نع هيبأ ىع agi نع هيبأ نع هيبأ نع

 00 6 نك cel de pe dus "نكي هللا dues ىلع, by jee نع all ركب

 ايهدحاأ نىيسلكيب 5 معلبص ىبغلا نأ ورمع نب هللا دبع نع عفار نب نمحيلا دبع

 ريخ نيسلجملا لك لاقن males ملعلا نومبلعتي رخآلاو هيلا à نوعديو هللا نوعدي .

 ءلوه اًماو لضفا مهف لفاحلا نوملغعتو نوملعتيف ءالوه Lt رخآلا ىم .لضفا ايهذحاو

 مث املعم تااعسب ,Lit مهعنم Fe DE معاطعأ 507 نأ هيلا نوبغريو هللا نوعديفغ

a) Je crois qu’il faut lire «نوبغرسو 
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 ءابالا نع ءانبالا ةياور mas عمتجا انيدح .فرعا ال تلق نايح وبا لاق «مهعم ساج

SAنسحلا ىب دمحم نب كيحم نسحلا وبا هب انيبخا١ام.الا اذه ىف عينجا ام  

 ىب هللا دبع ىبا ركب وبا انربخا Cost ىلاعملا وبا ًابنأ هيلع :ىتءارقب ةمام ىبا

des |وبا انربخا ىسنالقلا روباس ىب  Saىنزاريشلا روصنم نب دبكم نب زيزعلا دبع  

 تعمس لوقي باهولا ue Lt ابا ىبا تععمس ىميمتلا باهولا دبع نب هللأ (Gi انربخأ

 a Out ىبأ تعمس dois Fr ركب ابا ىبا تعبس لوقي ريزعلا due نسحلا ابا ىبا

 ىببأ تعيس دوسالا ىبا تغمس لوقي' ناميلس ىبا تععمس dois Gulli ىبا تعمس لوقو

clanةويكا ىبأ تعمس كيزي ىبا تعمس لوقي  doisلوسي ميشهلا ىبا تعمس  

 ركذ ىلع موق عيتجا Le لوقي معلص هللا لوسر تعمس لوقي هللا due (of تاعمس
 , XP set ظفاكشاا لاق قلما est ايو يكل

plesنم رثكا ءابالا دكع نم هيف تيدح  Cet NASطاقحلا ضعب طخب تيأرو  

 لاق نايح Ut of اهنمو «رركيلف' ىهتنا ةنيكا هباوص هتروص ام Rest Cal لوق ىلع

 ىب Das هللا دبع وبا ىضاقلا انربخا ةلصلا بحاص ريبزلا رفعج وبا Sul انربخا

 لاق «ه حج ةيطع نب نسح نب دكيحم ىب هللا دبع انربخا ىدزالا out ىب هللا دبع

 ىلع GA عيبر or see ىلا" ئصاقلا "قببا نيسكلا ىبا 'ىزوصالا"انابتاو/ te ونبأ

 وبا بيطخلا انل بتكو < - ضايع انربخا لاق ىقفاغلا ىلع نب.نمحا نسحلا ىبا

ASSنا ىبا ىضاقلا نع ةناكر ىبأ نب فسوي  diىنب  dusنعد دودولا  

 ىبرعلا نبأ ركب وبا ىضاقلا انربخا «ضايعو وه لاق ةيطع نب هللا due نع نوكمس

 ىقشمدلا ىنانكلا ريزعلا دبع ظناحلا انربخا ىنافكالا هللا ةبه يحتم وبا انربخأ

 نب Das نب هللا دبع رفظملا ابا تعبس لاق ٌىناغرقلا نب ٠ Doi ةمصع وبا انربخأ

usركب م اباو* ىجروخكلا # تبق نسب هللا  dustىراضيلا ىسيع ىب  V5انعمس  

js 56 Liكلكم نب د لَ  analتعمس لوقي  Liدمحأ ىب سيحكم رفظيلا  

(niامل لوقي :قاخبلا لضفلا "نب قماح  dieديزي ىب ميهربا نب كيلولا سابعلا ونا  

cs نيبو ia تناح دوم DRASS ja Xi ىراخب ثرو ئرلا Las نع pie 

a) ©. (آم !لكلسإو ة 5. Us (هدثاوذ“ ه Telle est la lecon de tous les manuscrits. à) L. 

 م) ةءوبأ انربخأو. , (sic)ثقز 8. ببق . jf) Lىب.  8. ajouteةيطعت . +) Lخيطعو.
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 ىلثكلا ميهربا نب فكسا ميهربا وبا ىملعم ىنلمحف ه انراوج ىف لزنف Last لضفلا

 عامس ىل ام لاقف كخياشم نم ةتعبس 1 ىبصلا اذه ثّدحن نأ كلأسا هل QUE هيلا

 ىلا ىسفن web لاجرلا غلبم تغلب امل ىنال لاق اذه امذ su تناو فيكو لاقف

 ىراضبب ىراخبلا ليعيسا ىب dust ouai اهعابسو رابخالا ةياورو ثيدحلا بلط

 ىلع لابقالا aile ' ىانازتم !ةتاملكا) تريتكلا de Li au, cn أو خيراقلا بحاص

 هريداقم ىلع فوقولاو هدودح ةفرعم دعب الآ Are D de ال Lu Lu ىل لاقف كلذ

 le ىل لاقف aie 5 تنل La ويداقمو ور SVCD دودح هللا كيحر Lis = تماقذ

 عيراك عبرأ عم Le بتكي نأ دعب هلا متيدح ىف الماك اةدحم ريصي 35 Je نأ

 Seb هذه Je عبرال عبرا نع عبرا ىلع عبرات عبرا نا يح ا
 ىلع ربص Nb est ىلتباو عبرا هيلع ناه اهلك غل تمت !ذاف عبرا عم عبراب الآ متت ال

 كمحر 6 jus هل تلق «عيراب ةرخآلا ىف هباثاو عبراب ايندلا ىف 25 هللا همركا كلذ

 نت es فاك pp فاص بلق نم تايعابرلا هذه لاوحا نم تركذ La هالا

 هللا لوسر et ئه 5 سلا" QUE Qt عبرالا معن dés ىقاولا رجالل ابلط

 عم مهكيراوتو ءاملعلا رياسو مهلاوحاو نيعباتلاو معريداقمو ,ago ةباحصلاو هعئارشو معلص

 Just عم ءاعدلاو بطخلا عم دييحتلاك مهنامزاو nb ماكو مهلاجر ءامسأ

 تافوقوملاو تالسرملاو تادنسملا لتتم تاولصلا عم ريبكتلاو ةروسلا عم ةلمسبلاو

 هلغش كنعو هغارف دنع alé ىفو هبابش ىفو هكاردا ىفو mio ىف تاعوطقملاو

die,هرقف  viesلابجكلاب هانغ  CAM sul,ىلع ىراربلاو  Lotفازرصخألاو  

os,قاروالا ىلا اهلقن هنكمي ىذلا تقولا ىلا ٠ فاتكألاو  pueنمعو هقون وه  

 هللا هجول هريغ نود هيبأ طخب هنا نقيتي هيبا باتك نعو هنود وغ نمعو هلثم وه

 اهيبلاط ىبيب اهرشنو اينم لجو رع هللا بإتك Gil, Les لمعلاو هتاضرمل اباط عت

 نم ىعه عبراب الا ءايشالا هذه هل متث ال مث هدعب هركذ ءايحا ىف فيلاتلاو اهيبكمو

 هللا bel ىم ىف عبرأ عم وحنلاو فرصلاو ةغللاو ةباتكلا ةفرعم ىنعأ duel بسك

 ناع اهلك Lu هذه des Hs ظفحلاو صرحلاو ةكصلاو ةردقلا ىنعا عش

 ءاضدصالا ةمالمو ءادعالا ةتامشب عبراب ىل_ةباو ىطولاو لاملاو كلولاو لضالا عبرا هيلع

a) L. .هراوج à) ©. et 5: ajoutent > ce) © LL. 
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 ىف es je هللا همركا نكملا هذه ىلع ربص !ذاف ءاملعلا ,dus ءالهجلا ىعطو

 ةرخآآلا ىف هباثاو dl ةايحبو ملعلا Bus سفنلا ةبيهبو ةعانقلا رعب عبراب ايندلا

 نم ىفقسبو ab الإ kb Y vus شرعلا Mise هناوخأ نم دارأ نمل ةعافشلاب عراب

 Sahel A RU ىف نييلع ىلعا ىف نييبنلا Jesus معلص هيبن, ضوح نم دارأ

 ليقاف بابلا HAS ىف اقرفتم ىخياشم نم تغيس ام عيبج تاليجحب Ci اي

CNهلوق ىنلاهف عّدوأ هل ىنتدصق ام ىلا  eusاًملف ابذاتم تقرطاو اركفتم  ui, 

 make كنكمي هقفلاب كيلعف اهلك قاشملا هذه fes فطت مل ناو لاق Lie كلذ

 راكبلا بوكرو رايدلا ًاطوو رافسالا دعب ىلا LS ال ىنكاس راق كتيب ىف تناو

 Mb هزع الو ةرخآلا ىف ثّدحملا باوث نود هيقفلا باوت سيلو تيدحلا ةرمث اذ وهو

 ىلع cit ثيدحكلا بلط ىف ىمزع ضقت كلذ تعومس LU Asus م نسم

 نم ىننكم) ام ظفرعم ىلع هنم تفقوو امدقتم sui ترص نأ ىلا هملعتو هقفلا ةسارد

leاذهل هيلما ام ىدنع نكي مل كلخلف هقّتمو 25 هللا فيفوتب  Callميهربا ايأ اي  

 ىتبصللا و يح Sa دنع لجوي D A Ati ثيدحلا Lis أ Gi Pat وبا هل لاقف

 ساجملاو ةيميت ىبا ىلا ناني وبا ءاجو * «ىهتنا كريغ دنع هدكاي can فلا نم

 a الاكاترا هحدمي لاقف صاغ

 روب عل ليم در خللا ىلا عاد وافل سال ويضل ركع سل

 ٌرمَقلا هنود رون ةيربلا ريخ  اوبحص ةىلألا ايس نم ose ىلع
 0 rie ام GO ركب ام هريضدذد هم لبرست تس

oهراثأ نا قحلا رهطاف  ouh eu sesو هل: تراط فا رشلا  

 1 رظتني ناك دق ىذلا مامالا تننأ Les Sd #< ندع HAS انك

 فانا كلذلو هفاركنأ ىلع وهو تامو لو نبأ نع دعب Load ou وبدا فركانأ م

 ءدحر هنع فرحناف هيوبيس بذكي لاقف هيوبيس لاق اذك اموي هل لاق هذا اهنه

 me نايحح ىبأ ىلا بتكف ةضورلا (GS je تينب نبا عم Hu of خيشلا رضحو

 هناماغ ضعب عم

a) Ces mots ne se trouvent que dans le man. S.  &) G.S. ,ىلوألا 
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 ابجو دق امك هل LE ىضقا 0 ابدألا خيش نيدلا ريثا ثيّيح

vusقاطب ىتف  efايرط هنم تيلم اذب كقلاكك ضن  

AA CORNE : 

 سابلاو دوجلا في ةاضقلا ىبضقأ سالا joli ىم انصغ انل ىدها

Laئأ) . de Dés paroleلينكتلاا ىلحل  lil sé 

Liرصم ةضور ىف ئرعقلا نيدلا رون 5 ناّيح وبا خيشلا نينا  

 ميه بولقلا اهب تحضاف ىبسحلا aus ايهيف نيهجو تاذ

 à Dei ميسو Len 500 اأذهو رصم وهض رصم ىلي !ذ

Le Le Lis 

Leu of;وهو اميب  

 مير ميفسي راغقلا 6 An نون جبسي راحبلا « ٌجليف
 ىعدي ىبص انيلع ربعن ساكنلا نبا عم نيرصقلا نيب ايشام ,ci ناّيح وبا لاق

 كاي قل 28 Le Job ui JU lobes ن احر «لامجحب
 ge هنود pale ّلكف اًييت  هدقرمش SUN pui عراصم

 جرح الو هنع اوثدح هنسح 1e مهل تلق ىنسحلا ىف احجار !دغ امل

 انأ تمظنف

 pots NET Pr عراصم gala نم لامج ىنابس

 حجار فدرلاف رصخلا هنم فخ ناو ١ هنود لكلاف لثملا هنم je نشل

 ىرشلا سا pres عراصم 2 ىوه Li ىنفصني مكَح له

 ىرج ام ىعمدم هيلع ىكح. mm ىف ربصلا ىنع رف ذم

 ىرولا ىف فشاع ىئل مك لاقو !دماع ىوهلا ىف ىلقق مابا

Aus,ىف  puنافجأ نو ىبح  st ere Bi suac 

 بوقت Go ES جوسن نابح وبا نيدلا ريتا ناك ةطاجالا ىف ىيدلا ul لاقو

 ىف ةاحنلا مامأ ةياورلا فيرطو ريسفتلاو ةيبرعلا ملعب عالطضالاو كاردالا ,sv نهذلا

a) G, S. .جلب b) G, S, âge c) G, Xi 4e S, À so 
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sils;عفادم ريغ  Lisةطاذرغ هدلب ىف  À Lisروبغتو ككاردالا ناد بمب زيوبخلا ىذ هيلا  

 لاذذ ردعمد رقتسأو قرشملاب ايببسي فقحل ةونب هتلانو ليصخحتلا راهضم )%5 فياوسلا

 ةيراغملا ىم هتحاسب de نمل ىحضاو ةوظحو رفاو لشاتو ةرهشو Le نم ءاش ام اهب

 ER || حرطو لزغلاو (EE عم اير وهج ابيهم طسبلا كيد ناكو هدسعو اكلم

 عب ىبل لاق هب عفتناف le ىساو لاطا ناؤ لمي ال ثيححلا حيلم Like ارعاش

 ادد ىرخالا ,jm ak ىدحا ىلغ Ex كفو Lois وفو هيلع تمءاخد انياكصأ

SAS Massلاقذ : زوالاو  teول  CARمولا  ie Lo a hi jeىف ليعلا اذهل  

 ASS انباحصأ نم ةريثكلا ةليجلا هنع Linz مالك دعب لاق مست سلا اذه

niةالاخب كيري  (oil mue pesةنيطخلا  chez (ontىبأ فيرشلاو  ئروفشلا  

dueىسبا بيطخلا انكيتو حجار ىبا هللا  dueانكيش انربخا لاق فوزرم ىسب هللا  

us ssردملاب ردو خنس ةامكلا ىف . Kawندر 28( نيب ةيكلاصلا  heذاذسالا انربخا هلو  

 ىبأ بئاكلا ىع ةطانرغب هطخ نم هبتكو هظفل نسم اعامس رببزسلا نسبا رفعج وبا

 Das نب هللا دبع وبا انربخأ AB aus ىسوطلا ئنادمهلا رماع نبا فقحسا

 MSA نب نىسحكلا ىلع وبا انربخأ sie تح موف رخآ 2e ىبطرقلا ة.ئسنعلا

 ء List سدنهملا ,ىبأ ركب وبا انريخا dus نب مكح انربخا ئنابجلا ظناحلا

AUىب  desتعمس رفعج ىب لاصن ىب دابع نب تولاط اذو يرخأ  LSخمامأ  Ju 

 «DA اذا ,Raul مكل fist تسب ىل اولغكا لوقي معلص هللا لوسر تعمس لوقي

 ,LÉ مكراصبا اوضغ فلخي الف دعو اذاو نكي الف نينثا اذاو بذكي الف مكدحا

 ةبيبشلا ةذح de Ulis ابا نأ بيطخلا نبا لاق مث مكجورف اوظفحاو مكيديأ

 ةشدحولا ريبزلا نبا هذانتسأ نيدو Ska تدعقو دقو عابطلا رفعج ىبأ ذاتسالل ue ail ىلع

 صضعتماف ناطلسلل هرمأ عفرف هتياور بيذكتو هيلع SI ىف فيلأتلل ,ouai) هنم لانف

 ex تفئاي قرشملاب فقحلو ايفتخم ركجلا زاج مك ىفتخاف As 5 sis هل

 هلوق هتالوطم ىمف اهدضو ةداجالب فصتي ريتك هرعشو لاق مت

Musee ef ie sensلويتماةببلقلاو  

 لوتقم وهو الا تصلا Lait Las .اهتماق: bis ىم لرمسا (a تزلع

a) S. «ربكش à) ©. L. «ىسنقلا 



 ده 2

M eue Les امش يجمل وفك ليد« ٠ es 

 ركنلاف  ue lle me naٌلوسعم فيرلاو ةرهوج رغشلاو

dus نّتملاو فطتخضم رصخلاو Lis فرعلاو مينغ وذ فيظلاو ه 

Ja ناسلا ىف سرضن ass 2 اهل حاشولا رصخلا ىف « قطني فيد 

  caىتاوللا  Goldميعنلا  ais Lesليلاهبلا كيصلا اهوانبأ

 لاق نأ

 حجرات ما كقيرب اًٌدشو  Ruesد عاعش ما كرختب ىّمسو

  ACTESتدغ دقف كيف ىسحلا ىناعم ١  ARSراصبالا ةنتفو بولقلا

 ىضصغا هتفقطان اذا ارفخ نواصقم  heراقو نوكس ىف

 ضور تارهز ه«هجو ىف ه  ÈSنسم  UPSراسهسبو درو عم

 نم دروسا فاطتقا فاخ  Leslieراداف  ni yراكع جا

beat هقير ةدهش ندويل sale اعلا لسع كسل mer, 

  WE LSeران  Los, gsراد م درولا نيب ىفقونف

 هاوه ىف « ىرادأ اذ مك  ls isطرف هيف )8 ىشو 0

Re ىنوجربلا هللا ىبع وبا el Lie لاق نايح #4 Lite كيشر نبا dues 

 ٌناقوسلا دالي نم تب  TES Jeلاق مالسلا راد ىرق ىم ةيرق  uiىم ل عماجب

 ىجدرغيم لجر انعمو دكنهلا دالي  PTTلاقف سدود ( Leتماقذ ال امل ركألا ( xىلع لاق

 , aميركلا 5 ناسحالا عضو اذا “أتمو   asىف عضو ؟ذاو  Aكتيغلاك لرش ريتا
 ىعافألا ىف عقيو ردلا رمثيف فادصألا ىف عقب  jusمسلا  List, Lesىبرغملا سنويو الآ

 دهسفنزل كشنأ لق

ioنأ فور.عمملا  dis ES}ىمعنلا تحرز م رح  

wallامسلا رستثي ىبعافألا مف 0( ىفو رك فادصألا' ىف » 

JUSنايح وبا  cul Gulf mÂS care Labامهو نيتيب ىف اهانعم  

a) G. L, وسم 8) 5 Ram كاد c) G. S. -ىراوأ 



= A1 = 

 اركش هب ىرجي ركلاو هرفك ىوس is مل ٌبخلا ىف ناسحالا عضو اذأ

 اردللا تريئاف افادصأ ,Dale اهمسب تءاجف ىعفا ىفس نيغك

 ىبا ةلودلا فيس نب فسوي ىنساحملا وبا ىيدلا رحب ريمالا اندشناو LL وبا لاق

 ةرهاقلاب هسفنل ىنادمهلا a خامز نيا ىفاطملا

 ىداوبلا مكح ترهظا كتافص ia All) نسحل Laser الف

 ىدانت كق ام ouai) كعمسيو اصخش Hi et ىدبت كفو

 ىذلا اذه ae ابأ نأ مهضعبأ ثيأر نايح ,eos ai نبأ dE La ىبتك كعبو

LSنبا  sui,ىسلدنالا ىوحنلا نايح ابا وه سيل  Liteهيفو رخآ صخش وه  

 où لاقو ؛ ىوحنلا نايح وبا هنا هيف باترا الو هدقتعا ىذلاو ىفخي ال Li ىدنع

ou,هسفنل نايح وبا ىندشنا  | 

 بلقلا برطضاف نوللا لاح حال ناو 2 هتولس لوقا ue نع باغ !ذا

 ADS ولوللا هب موظنم كسملا هب 2ىذلا مسيملاو هانيع ىنحّيبي

JE,كارقالا ناسل ميدقت ىف نايح وبا خيشلا دعضو ام نأ تيار حجار نبا فيرشلا  

 , Ab ةرمعل عييضت

 سا روع قلع Ml, els) Lexsail Loti اتكلم

 ىببص ىزاضملا نم مي ىض ري اهب ىضرت سيل so خويش

 ةلوق ee wire نمو
Le Giهينا تبعت  mé VU (ileىدالتو قفراط  

 داوجالا ىلعالا انوصمو le نوكي نأب ريدكل

 بذعي سيل Le رهدلا ىف .اهفيلكتو ٠  ةفيرش اسفن ٌباعتالاو ككل امو =, ةلوقو

 تحت NRA js Le ani اهمامح ىفالذ برق ىعف <

SENSناتيبلا ناذم  osعرشلا فالخ اههرهاظ  ls maleمدارم  Si) palل  

 اشن ها سلدنالا نع نايحا ىبا ai ةلحر Lou نا et زيع ناناو فيلكتلا رما

AS meنمنح  des) AS Ëنابع وبا فلاذ عابطلا ند ئاع ند  Dem Lalxsعاجلالا  : 

a) Les man. portent ou تامر ou سامر و ce qui n'est pas exact. En Egypte plusieurs émirs : GANT 
se nommaient Lx: ; voyez, par exemple, de Sacy, Crest. ar., 1, 129, &) Ces mots ne GT 
se trouvent que dans le man. 5 



AN 

 وعدملا ردصت نب DS ربمالل ترم db نبأ عفرف » عابطلا نبدأ

 رشا سنن هيلع ادت ارق مايا make ضارتعالاا بيتك

 »0 انآ Less كرذأو pli x هلا ساغفب مقي مل كذا

  SLIةيقرشملا 0

 سنود بداص Us» رصنخسملا

Siدو  Led Leكاك عر  

cs Seةفيط  La ieدمك  

 اطيتساو رحيلا ىدم ىندتسال msi نم

as eu hasاطخقلاو بذكلا ىكتشي  
 ى

 د كج بن لعرلا لاشك

Lhiat, جااوهلا :ببيراحملا less 
 LS عرس

 DE وحلا ران لانو ور

 اطقسلا ماسي ال Gex ايحلا طيقس

 :ىطرالاو ,jt Lau  ىستولا هب

 ك1 9 حز hu كيك نوطاو

Lasنكتب " apsلا كيج  

plots nesاطتخم عرف وتلا  

 LE Vale وصفا W لاقل

 LES تظلخ AU) لوسعيب اسوك

 اطمخ الو ارفك هالوا ام رجا ملف

 دلال 5ك راش كنه نا" ارحل

 اطيق اهتقلا لوط ىدف اهطظبغاو

 ىطعُي 890 م sé اس ىذلا | نمو

a) S .كيوم 6) L, Su 

 م =xels ناكو 101 اس ES) co نابح

 وهو ىنجاطرقلا dust نب مزاح نسحلا وبا SLT مظانلا ىيوحكنلا Ar مهنم

Mlحدمي  

 ءىئلقنف CS ;= Am جاد_حالا ع

Ce vers est sans doute corrompu, 

os ودا ركنو ren 

PAنينسوملا  

 اطقس ىجدلا منكاب ىروأ قراب نمأ

inهركذ ىكنع نبي مل نكلو  

 نأ ول تيد

 هباكر ابيصخ ىّعرم ثعجتتأ اذا

 ىطملا

 م ا 2

 ىاحم ىف هأراج رديلأأ

gr 8...نداستب ىنيع كتسع  

 NES UE ىذ ىسبا راد الفلا تننظ

Sy لئابخلا2 نتاحال Lies 

Jun el aeنذل ةركذ  

Li 

 ىنض ىم كينيعب اسم

  ess (ei 59 0ارظانو اظحكل

 دق اشيع هللا ى  Gasنم

 ىف تدر لذ < 5

 ةيغباسن اهتيساف ةليل كو

a Et eusفقه نبت لت  

 بداطم ةرويزرع ىلتم Les ىلع

RAR MS RS (Ego ى 

 ىوهلا

kbمدح  

c) G. S, .ىمهلعتف 

Lui tesةزاججا  

 نايح وبا ناكو هيقفلاب

 ندع

 وبا جرخو )0( ىتاييزملا

 ىلا اولصو املف Lis اولحر

7 

le 



a) 5٠. Lislee 

AÙ —م  

GES ةلونم برغلا ىصقاب mais 

 ةخانملا فركلا ىرذ ىع اهل  uwاطح

 اطرش اهرهم ىف طارشالا لعج اسهل

 اطقنلا بئاكلا فقد كف امك اهيلا

 اطحناو مهتاف اهنم ءاستاي ادغ

 اًظتشاو نيبلا ىف رهدلا هيلع ىدعت

LE ابلخم هل ىوهي ىجدلا لاله 

 وا ضرالل ة عقاو ىوع  USاًطق وأ

Le ناو SU De نأ دعي ملف 

 اطقل ىجدلا نهز راهزأ اهدب تنج

 ىطعأ ,fi ىغولا ىف اًرشب دادزأ اذا

 ىطنا امو. مهيلا ىّدسأ امب عانت

 DS] هل موجكنلا رهز تيكيصا كقو

 ىطظعتسيو اًيمحلاك jou ىطاعي

Liفلطلا ءايحلا  Lai,اطيسلا  

 Es مجكنلا دتاقرم نع محبصأق

 LD الو ,Let ركذي مل وه ناو

 اطسب هل الضن رصنلا نوكل ديزي

 اطتفسأ لباب رمخ ىم اوقس دق. نأك

EEان د ندع يسهل  

Ai, siتناك  Lioاطل  

 اطقولاو ةعيقولا تيساق ركيلابف

 00 ا

 الطشن اهدواسا mulet ىدرتو

 اطق AN ىرفتو Lab ىلكلا ىربتف

 8( 06 5 اعقاوب

Tom. I, 

 ىون تعمزا بعاك Lit ناك

leيدوه رهزلا ةعقبلا ىجن  
 بطاخ ةوشر ولدلا ,Le ناك

 هقوشت Di نم قد ىف ىهسلا نك

 تدجناو cl نا اليبس ناك

 ميتم بلق بلقلا قوفخ ناك
 ىأر ذأ عبر كق نيرسنلا سلك ناك

Leامهنم مداوقلا مض ىذلا  

 هماما انتوف مار هاخا نأك

 ةداسغ pans gel els نك

 انمامأ هجو سمشلا ءايض ناك

 ىرولا فطنا ىذلا ىدايلا ديكم

 اهردبو ىلاعملا سمش le مامأ

 هركذ بيط ليجم ايحملا ليمج

 امهات ئدبا دعجلا نامزلا ام !ذأ

 ىلعلا ىلا هامن صفح ىوبا الك

 هدودج Les نأ ىردت داميسب

 mr ةوجولا po ضبق اذا

 En ىدل ىعرص لاسطبالا كرات هب
 امساب بتاغرلا ىطعي طذا هارت

 هلاونب CA لق فنع مكو

 HS pi نوح سقم Le متم

 هباجح بيغ لك ce هل فشي

 هتاصع ىف هيما ىلايللا عيطت

 هنانسو دقيس مهيلع 6 ىطسمتو

c) G. S. .ىضهتو 
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UE ‘te 

Raeاطبق اهتعشرو الذ اهوع  

 Be دق ملعلا ىلع Lis اونج نأ: ىلا

 ” افي Lu Leu : بطسي ةيداسنا

Lieu, Rat SJ Le rs 

PEER NIET 

 اطيخلاو لثالا ليعأ اهنم ضاتعا امل

Leاطيشأ ام دعب ىم رهدلا بابش  

 اطبر Lodge هل ايندلا تيكحاو

boues alt Laon Dei, 

pq 
 LES gun الاء sit نسمي

 اطبا نأ ريسلا عرسي شيج بعرلا ىم

 اظشلا كلذ اقيس ىفاوتف اهب

gtsعسب  Le,ع ئىدعلايووغل_  Be 

 كيس نيكرشملا ىعس عسويو

 اطغل الملا ريط عامسألا ًالمق اهب

 اطبقلا وأ ظيبنلا منزلا ٠ نطاو امك

 اطبغ Las كيعصلاو اران وجلا ىرث

 اطخو ىجدلا دوغب اهنم ىرش لوصن

 اظق ae ىلطلا ىقال !ذإ ماسح

Dis gril joe 207اطخ ام  

 lon 0 Lie انشا يره ووساقت

 Lames ىدرسلا عسير le اهقشغيو

 اطعملا بوذالاو بلغلا دوسالا ىكحيف

a) 8. .هلايذا 4) L (on 

 55 ١ du ةزع تاجرت فيكذ

 مهيلع ىطغ ملحلاو ىهنلاب مكو

 Lille. Aus مقد مهاطماف

 Di eh Lun مهل مارو

 ئضولاو ةبوتملا ىغبي مهل ناكو

 برام aie ركشلاب تلبوق وسو

 ىذا كئليلاو روصنملا رصانلا وه

 ةعاسطو Leu مايالا هل تخاصأ

 اهلك St كلمي نأ we À الف

 dat سلدنا GT ىفو وزغيو

keهكبنس فخ داوج  LS 

 همامأ كلم ءادعالا اهب موي

ex du 8 aeطنش ىم  Ka 

 قراطو ىسوم رضخلاب ىقتلا ثيحب
60 > 

hd Logan 39 Mb كبعسو 
LS 

  LSريطلا مكس  Endاههبنتو

est ضرالاو وجلا Lens ركنتو 

Less تيباشأ نم مهم SALÉE 

 مراس للك ىذعلا ءاودآ مسكيو

ss ظخ Lie ىبك je, 

 ناحامرلا فنلا اذا عاجش  Misام

 !ذأ  Leتجر  aieةدغ هيداعأ

 هفيسب تادعلا فانثأ عدجاببذ

Daiىداسعالا  Bonةدبحمو  

Je crois qu'il faut lire (bis.ه)  

© 

 لع

0 

Ô 



OÙ à 

les desاطسب ىدنو ةطوسبم  

 ,Lait فعذال ىناملا ىم اسوبت

 اطقرلا ةّيحلل mis رشا هب

 ,Lib ele eines يي

 Eat, &ud, Wal Lo بسم

 LES Lars oxai ند ام مهب نينح

 اطشك تاطشك دق ةايحلا ىع دولج

 ,Li اللح تسبلأ الالص تير

 اطخ تحرط ام دعب ىم ةطقن ىرت

 Be ىّدعلا سوقب تطغ اهجاوماو

 اطغض هنفساف رصخ ىلع احاشو

 اطرس اهل ىغبت RU كول طارفال

 اطب exe اهتاخ ءامب ىكبس

 لوس ملغ

 su ابذج lies تاعزان وسلو

Jets Gba de.ةشرم «  
 ايساوك اعرف ماكآلا رصبت ىتف

 ١ and hi ظاهرة سيفا ةلاقأ

isىلا ناوي اس هدم  Let 
 اهتاك تاغباسلا مييسن مهيلع

 مهيلع تحال سمشلل عمل اذا

Te tale, ges 

Lily Si bé 6 visse 

 لقعمو نصح per ىف تاكح لق مكف
 اضم نايمين نيتك يسدد
 ناو تعفترا اذا اختنف اهليخت

Lauاهنم  Leلح  x>LS\eاطوصم الو ارم ساسي <( 24 عداوس  

 اطلخ اهل ءامدلا رمح تدغ اهايم تدرواو حاسمرلا eu تطلاخ مكو

 ىطمي La فوشا cts jelxal لاوسن

 Las نذا اهل عمست مل فراوع

 اطلغ اهب ci ىتح ىرسلا لوطب

 اطقن تسماط ىجدلا ركبو ايسق

(SA Gusمهتعفر دعب نم  BE 

his cast Y Lie eue, Les 

 اطشن اهلقع نسم لامآالا متحرسو

 اطلس الو ةدييانع jte cat مكن الك

Un 

(out Jul Lisaوفم" هاند  

 ىرسلا ةداتعم فلخ Louis مكف

 Bt ىيهقانعا تاعمس كسقو

 تكح اصحلا Li اران تدقوا !ذأ

 Les نيدلل تيلعا ىديبلا ماما

 اهلايح نع ىنملا ie مهتفحلأو
 ىدعلا حراس ةلقع ىف مهتريصو

 MAS دق رهدلا ةوطس اوكشي ناك نمو

 ble طسقلا 55 لاح لك ىفف

< 3 

a) 6. (آم. لكل ة Je dois avouer que je n’ai pu réussir à comprendre le sens de ce vers, 

Faut-il lire kS JP c) L. xs. d) Les man. portent Ë. زاوم ou .ع زاوم 
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 ادع دف

 تا

 اطبس (x تودغ لح نيم كروبو ىضرلا رمع =< اطيس تكروبف

 اطبض هدعب نم فلخلا روما كبرت لون ملف ىيحي Jai مامالا تولن

 اظو ىذلا ل.يبسلا مهن bee خماس قتساو هلعب ni مئدوسف 0

 « Le ملو قلخ بحي مل امب تيبح هنأ ريغ ةياغ it ناك امو

fe)ادقع فسن ىلع تظن رخفلا ىف كالسمالا 5  Runىطسولا  

 bus NES طيختلالجااراود 1148 مكاجد hu pe il Je ىف“: ٠ هيف هلو

 هطيرو ميدملا = نه هتيسك ام نروهيف FES نساحكم تقر

 omis 10 ةظذس ناضمر FF نفيا خليل ىفوتو a ةنس SA Dalles ةدع <, خلو

 PA LS sale ىنتاو ,se ى — à هركذو ىرهفلا كير نبا :db ةاكلا ÂAS& لأ نط

xadeىف ئرَدبعلا  xls,ىف هب تفرع دقو مزاح ام كاردأ امو مزاح لاقف  Loiضايرلا  

 نأ ريغ OÙ ىسرف رابالا نبا هللا دبع وبا ظفاحلاو وه ناكو ةداعالا نع ىنغي اهب

 ةياوولا “4 رئانلا مظافلا بتاكلا ظفاحلا مامالا وهو ةياور هنم رتكا ناك رابالا ىبأ

oiنب ركب ىبا نب هللا دبع ىنب دمكم هللا دبع  dueىب هللا  eiىعاضقلا و  

 صفد 2 Es || eu جالا MS ىبا كيلا نع Kawmmiles بند ىسنلبلا ىسلدنالا

 نع بتك مذ كيز us دكيسلا nil نسع مت ىلع نب عموملا MS ىينموملا sat نبأ

 Ms عمم شيندرم نب Les ريمالا aies ةيسنلب ةيغاطلا لزان املو شيندرم نبأ ريمالا

 Lo صفح ىبأ نب دحاولا دبع نب ىيكي Le; of ناطاسلل ةعيبلاب ةيسنلب لعأ

 اهعلطم ىنلا ةينيسلا هتديصق ناطلسلا ils HAUT ةيداع عفدل هخارصتسا كلذ ىمض

 اًسرد اهتاكنم ىلا ليبسلا Ci اسلدنا هللا ليخ كليخب كردا

 ىلا هلهاب عجرو ناك ام ةيسنلب jai نم ناك امل مك عضوملا اذه ريغ ىف Lies دقو

Uniesناطاسلا لابقاب خطبغ  xakeبدنكل 7 رد ناكم و يكد كم لونف  xtadleى 3  DM 

 ces هذوكل ىناسغلا سابعلا ىبال léno ناطلسلا OÙ مث ةّذم اهبتكف هتابتاكم

DU, Lilرثآ  ناكو ىقرشملا  dieىبرغملا نم ناطلسلا  dansرابألا نبا  RAS 

 joe ali di Que 45 Lens يف ناطلسلا) Lie wbët ae يع" راثيا نم
 درلاب رداجف اهتباتكل' هنم ةمالعلا عضوم ىقبي نأو هيلع ةرضحلا ىف ass ليسرتلا

 Mure ét ملقلاب ىمرو ابضغ طاشتساف كلذ ىلع بتوعو ةفثأو ادادبتسا  امهعضوو

 دولخلا نانج ىف ناك ولو dt à ىظل ىف jet بلطا
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 Xe هيلا هعفر فيلأتب ناطلسلا بتعتسا مث هتيب هموزلب رماف ناطلسلا ىلا كلذ ىبنق

 رصنتسملا هنباب هيف عفشتساو باتكلا باتعا هامسو هبتعاو باّتكلا نم بتوع ىَم هيف

 نينموملا ريما دعفر ناطلسلا ىفوت املو x ىلا هداعأو as ke لاقأو هل ناطلسلا رفغف

 هيلع ضيقت ait اهرخآ ناك neo روما هل تلصح مت هسلكام jus ىلا رصنتسملا

 اهلوا تابباب ةعقر اومعز اميف اهءانذا ىغلاو هبتك هيلا تعفرف هراذ ىلا ثعبو

 ١ ةفيلخ املظ vou UE سنوتب ىغط

 ةنس مركملا طسو حاسرلاب Less لتقف هلتقب مث هناكتماب رمأو اهل ناطلسلا طاشتساف

donتادلجام تقيسو هولش يرحا مق  afناكو هعم تقرحاف هنيواودو هعامس قارواو  

 ةيأر لماح هصخلم ام برغملا ىف كيعس نبا هقح ىف لاقو 401 ةنس ةيسنلبب هدلوم

 نيمسايلا فضي alé هرعش نمو ce ناوالا اذه .ىف هيلا راشملا € ناسحالا

 ىكب مامغلا ' نفج اذا AS) اهريغبا ميهت ب ال ئيمساي' ةقيدنح

Cheat Left 5 اق Lu bot لماراكاس Qi loss us 
 أروتنم Sie ىعدتسي كيعس نب نيسحلا Le نبأ هللا كبع ss 59# ىلا بنكدو

 Cond psg die ali io, (ons sf auf كل

 بيطيو هتكت وكذيف اراهن هليل des volt cest "سنا

 ve بحدملا عبر نع où امك هرشن روشند حابصالا عم ىوطيو

 يدا بيدالا Ets) نأ Da هلو PET) Aime CS مب مسي

Cu ١ LS? x) je 

SU - ot 
 نيبزالا هرظخم CA STE فوسكلا كنع ردبلا لا ترظن

© © - 

 GS عقرب اهبجحي ١ ١ ٌبيبحلل ةحفص win ايك

 - هع

 Lai عامل متلا ردبب ei فيو فوسخللا رث ملا

Lo es, dot ais Gant Los gesءاشغ  

 اًدخ مطاتل تأموأ ةحار EX ردبلا بناجب ايرثلاو ةلوقو

 lb اموي لح ام ةرمعلو sb ىلباب نه ىرذاع نم 5 هكاوقو

a) L. واخ 
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is ىلتقل Che دوعيف امعان ىشيعل اطوخ mÂtel 

 ثيذحلا ئف مهل نقتم ظفاح وشو , Doهامس راعشالا ريختم ىف بانك هلو فيناصت

 فاتوملا ىف فرتعملا ةيادهو لاوكشب نبال ةلصلا ةلمكتو ضايرلا عطق , listباتكو

 مداقلا ةفحت هلو هحر انغلب ام ىلع هبتك تقرحأو ةيقيرفا بحاص هلتق هببسبو خيراتلا
 =  DE) si aراعشا ى 90 : اريسلا ةلكلاو ( 2“ Faرع نمو #5

  Siرومألا ىف بيبكاع  Crروهظلاو ىراوشلا

 لسمعمو اهلا دنع ليعتسم  disوىوضحلا 5

Di ,رقت باتلعا دوور اواو هيلح, لكشأ اذان ناك dei كلما Gi اذه ببسو ١ 
 مجرم  àهلحيف هيلا هل ثعب , jan folىف كجوو هيلا تغتلي الو ة هملكي ال هلنع

>, mas تقرحاو تام رايح Dei هبرضبي رماف سنون بحاص ةلود نيشي ام هقيلاعت 

 ناك  sineقرئاعملا نوبلش نب ىلع ىنسحلا ىبا نيبو هنيب تلصحو راغلاب هنوبقلي

 ال  Lasتلان ةرضملا  furرابألا نع ةرداص سانلا

 ةقيلخو ةقلخ ٌراف سيلوأ  Lil 2رارضألا ىلع لوبجم

  aliرابألا ىبأ

  diراجف ءجهلا كيراجتي ىريغ هزنت لاقم نوبلش نبال

LS تليتحاو É5 des Ling Libé انمستقا انا 

 الك نم هانصخل ام ند ىنايبذلا خغبانلا رع نم نمضم ادعو  dosىف كيعس

 اضيأ رابالا نبأ رعت نمو 6 يح

este Ci AU cos نادعملا نم نوعا سلا وعسل. 

 ةبيط نم ةبيط بيطا تللحو ١ راجلا ظفحب ىصوا نمل راج
 فكلا نابتسا ثيح  Lenراضنالا ظئافح زاشنتسا امل

Def ىف فبسلاب مكل ىرشب 0( دمحم ربق ربقلا نيرثاز اسي 
 هذ هع د

 مكتاجانل متعضوا هد  pacsمكدأ ام ٠ رازوالا حداف نم

Jeu ىلا انوش مكتليح ىذلاب اوهونو مكقبسب اوزوف ١ 

a) Les man, portent (مجرتام» ة ©. L, ,6. آلم مكداو )خليكي. 6 
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 راغلا دورو نم ةراجالا وجرا ads pale مالسلا اوذا

 هلوقب دنيجرن متكذلو ميرك اي نمحر L ميدحر اي اهنم Li مهللا

 ىمالو هاش نم سافلا تولب .Lu, AS ىف هللا توجو

 BST ىلا راقتفألاب تيينغ ىناف wie الئاس كي نيف

 عجر ءكش نم هيف كلذ عجاريلف ضايع Let ىف ضايرلا Loi à ىف هتمجرت تدرج

 ىرشنلا ىلا _سلجنالا ىم pales alt si ل au LS Le ىلا

 مل" وبأ لاقيو des ركب وبا وهو ىدسم نبا نيدلا لامج مراكملا وبا ظفاحلا مهتمو

 ىبلهملا dns نب ىسوم نب فسوي نب ىسوم نب فسوي et Lai نبأ مراكملا

 فرع lg» مكحمو نونفلا ,Jus «اهتايأر لماحو ul جيش ىسلدنالا ىدزالا

 sut هيلع ركب نم ءرضخلا هتريوج Île «قرشملا ففاب هغوزب لبق, Lund هبرغمب

 de تدقعف « هبيقرشملاو ةيبرغملا « هيمالسالا دالبلا فاطو « (FA هروفب اهمعفاو

 ىف خويشلا نايعا ىقلو «رصابلا نيحلا ةلقمل ةيارحلا بابرا هلعجو «رصانخلا هلابك

aitناسل ةحاصف عم « نيرلا بلقلا نع هب عفديو «ىيعلا هبرقت ام مهنع فخاو  > 

 ob» راهزأ رهظو «نابحس ىلع هتبحس ةغالبو ,lue Je « نانبو نابي ةقالطو

 لاقي امك ناكذ ةكمب 00 pi ةباطخ ديلا تضوفو

 مصعملا اذه لثمل راوسلا اذه
 هظعو ىم ةربغم نوع bi ie « منغ مكو ةغالبلل فراطم bye Les ىشو مكف

 «اسباي مامالا اذه عجس نم لام oi ابطر مامكلا gs نم لام نتلو ءاسيام

 « ناسيبت ىسحاب مهلاوحل ,لسصفو «نايبلا ركسب نايعالا نم QE ct ىلع مجوتو

 فيقحت ىراو «ناسرأ ىف لئاضفلا اهل Su Le هذهب هكيفانو خيش OST © مهتادعو

desىف ملاعلا دللا عمج لثاقلا  «puitنم ةديفم تاعوضوم هلو  hi ait, Ce 

 ريشا وهو gas نيمدقتملا ءاملعلا بهاذم هيف عمج بيرغ Kms هلو رثنو

 UT ىفيرانم ON بس اح ىلا
 هل هللا متخف هنودسحي اوناك سانا نم اموعطم ا!ديهش Lis اردان دعي اذه لقمو

a) Lisez .نع. 0( 5. ىيرخأتملاو 
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03 >, on Kiw Xe RKes A in ىثوت «هداعسلا راد Les basse soleils 

 هلاتماب انعفنو «

 D a يا يبات ملأ هياكل ع ميسر
 واولأ نوكسو Lio SU) LS ءانلا eo ةدحوملا ١ Lt نوكسو فاقلا ex ىروتبقلا

 باتك Lt ذاتسالا ىلع j Fo 115 ةنس لاوشب نلو املا: هنلوفلا ىليبشالا ,sf اهدعب

 0 ةزاجا هلو ريخلاو ىوقتلا عم لسرتلا .ىف دكيدم عاب هلو عبسلاو هيوبيس

oilىبانيبيدنلاو /ناعرب  ul Qu Ja منش ١ Lee vais Ce,111  

 مدق نايح وبأ لاق Lilo رواجو نيترم محو ةا,* ةنس ةنيدملاب ىفوتو انامز رواجو

 ديم ول هظفل ى م ىندشتاو ىلوالا ىف جحو نيكرم ةرهاقلا

 ىليسأ ىسل كلذ ٌلقيو Leo وكمت ىنيع اي عمدلا ىليسأ

 ىليسأ dE ا تدلي, نب يحك Gb نم Di Ge معن
Com he wuix 16 le dEاهب,  Gusايف, ىقك  pusتك ىذا نم قاقن  

 فك اذ تنك هنع قكلا هواضق HN ىلع ىرجإ ىذلا ءاشي ولو

 : ىلامأو

 ىلالا ىّدج pe !دهج.تولأ Le ىدل ىَوْدَج ال قالك ثيحبصأ

PE اير 5 

 قوبنلا فيرشلا ممكلاب هسفنل هدشنا هنا سانلا كيس نبا نيدلا متف ةمالعلا لاقو

 (ER eV نارفغل هاجر نم ريخ كنأ نمحر اب كنوجر نو فس

 70 .En انام سيل علا نيكل يتيح د
ét uiهلا  Les val2 دحر همظن ىم ع  | 

 لح امسح ا فنص re + Cu ds en ىبانب و ىتابنلا

 ed St QU des مكعملا فووح ىلع Will هيف بترو شئاشتلا ىف ةدئافلا
 شئاشحلا فرعي ناك هنا هقح ىف ىئازوبلا لاقو ءاهريغو سلدنالب ثيدحلا عمسو بلح

pu CCR)راطعلا ىباو بعالم نبأو ئنانسرحلا نبأ نم فشمدب ثيدحلا عمسو  

 QG هل تلقن سئاشحلا ركذ ىف هعم تضوافتو هب تعبتجا مهضعب لاقو « مهريغو

a) Plus loin, après le ,مع 243, al-Makkari donne encore une fois cette biographie. ë) G. 

4,85 L, 0 ٠ 
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 ىلع du اذهو ريتك ءىش هنم لمعتسي هنأ اوركذو بطلا بتك ىف ركذ دق ةريرذللا

afاريثك !دوجوم ناك  ON Letالف  mesريكي الو  mieدوجوم وه لاقف ربخم'  Lil, 

 زاجو « ىهتنا ريتك ءىش هنم راوهألاب لاقث وه ىياو هل cd ةئوبلطي ىبا نوملعي ال

sulةتس دعب  oùىف هحر محو كلذ هل ًايهتي ملف ةقيسب هللا كيبع نبا ءكقلل  

op Am, Cale,نع  deنم  lui, Je)هلو هل ةركذتلا" مهنبص'  

 هداز Les ملعملا باتك هلو ثيححلا لاجر ىف ىدع نب دكيحال لماكلا باتك رعتخم

GSMفرعيو .ملسم باتك ىلع  dtوكن 'ىف هدلومو تاينلاب هتفرعمل " Kwهلا  

 فلاو هتذمالت ىم نسانا هاثر حقو MP ةنس ىوبنلا عيبر خلسنم ةيليبشاب دحر" فوتو

Cult LE souعفلسو اهب  ul ob cp weنجلا  opteريقع  jéىباك دحاو  

 هل لاقيو هظفح ىم ثتيداحالا 00 HA < ةعامج ىم دادغيب عمسو ' ىشبحلا 5 :

 ناكو بهذملا ىرهاظ: ناك هنال مزح pi بهذم ىلا ةبسن ءاكلا Ai ىمزكلا

 سئاشحلا عيبي ةيليبشاب ailes ىف اسلاج ناك هنأ sie مهضعب ىكحو ءاكتاص !كقاز

pans,وبا ريمالا هب راتجاف  dueهيلع ٌدرف هيلع ملسف سلدنالا ناطلس دوه نبا هللا  

 ةعاس ,nul هيلا عفري نأ ارظتنم افقاو ىقبف هسار هيلا عفري ملو هكسنب لغتشاو مالسلا

 ثيدحلا de ئف نانسح ناباتك هلو ىضمو هسرف قاس "هب لقكي' مل امل ةليوط

 DST ىبا لاق «ريبك باتك وهو ىَدَع نبال :لماكلا ةلمكت ىف ٠ لئاحلا هل لاقي امعدتخا

 هيف رصتخا ىناقلاو ةتسكتسيو لع ب كر oi باطخلا ابا انخيش تعمس

Maliىنبالا  , datلصوملاو فاشمدب عمسو «ىيدأكم ىف فيس امك ىدع نبا  Late 

 Me باو CM où دفلا»(ىكاو: wait wi Lai ظئاحلا باكصاا نما كج
 سلددنالاب (Pr Lex Si 6e ss ARE RES نسم postés ىوارسغلا هللا

 ىكلاملا بهذملا ىف هقفت نأ دعب مزح نبال ابصعتم ناكو قرشملاب ,mule نم

 كندصلاب ES نك ملا درعا طيرك امس كا ا انك
alle,بيرغ ىف ىنطقرادلا باتك رصتخاو هب ةيانعلا ريتك  Gunsطبضأ .ةريغو كلام  

xsلها قافو  aile;تابذلا ةفرعم ىف  vai,ناكد ىف  Caenكلانهو راثألا نبا لاق  

ré ile au,انباكصأ لج هنم عمسو هرجاتسا ملو دنع ذخآ ملو قرم  mersىف  

 لاقو Cv Riu رخالا عيبر لهتسم نينثالا ةليل ةيليبشاب ىفوتو ofv in مرحملا رهش

 ؛ ىهننأ كمحا نب ليكم رونلا af هحلو ىع كلذ ىكحو لوالا aus رهش خلسنم نوقرز نبأ

Tom. I. 110 
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 ,dE ىليسملاب ريهشلا ىليبشالا ىقئاغلا مالسلا دبع ىب دمح١ سابعلا وبا مهنمو

 بيبخ Qi où ىضاقلا ةانوب ريخ ىبأ ركب وبا هنع dues هدلب ىلا لفقو اًجاح

 SR SUN Ut ا نروداككسلا SF Ci ef Le ىورو

dis £a Luiمهضعبل عادوملا دنع لدنج بارد وبدأ ىندشنا لاق «هايأ هعادو  

 عادولا ةلبق نم بذعا 2 ىمافالا نسلا نم مسلا

XIe maisonىبسعاد عادوال اسعد ل ىرجكات £  

 ٠ مكاعلاو برعلا un مالك 6 م ٠ مكنلا بانك بدادص ىضشيلقالا ch فرغبو دعاولا

 ىكسو ةزمهلا mes مهضعب اهطبضو شيلقا نم هيبأ ,el ىعاضقلا باهش هب ضراع معابد

 ىلا des هل else ىسيع نبأ سابعلا اباو ركب ابا هابأ ,fo Las كلو Less ةيناد

 ةرهدص وم تيدحلا عمسو ىسويلطبلا ديحم ,mil Se SISSE) ةيبرعلا خذا كلك

 Be où ىيلولا ئوباأو oi نبأ ركب ىبا طظفاحلاوا شيعي نب قراط ىسحلا ىبا

chبأ 0 ىقلو غابدلا  raدرو نبأ  SVT due dust Lisنب  Ge * abs 

 Ov Liu ىسابعلا ةفياكلا مأ طابرب ىذيمرتلا عماج ىخوركلا Ex ىبأ نم Le عمسو

 املاع blé ىرشملاو ,oh he هقيرط ىف ضيقذ برغملا ىلا ,last رك مق

Saleعم ادوكام ارعاش اغوبصتنم  PAUاهلعاو ايندلا نع فورزعلاو دعزلاو حالصلا ىف  

 باتكو ut du مالك نم ررغلا باتك اهنم فيناصت هلو ةدابعلاو ملعلا ىلع لابقالاو

Loسانلا لمحو ةّذع رافسأ وهو ءايلوالا  mieىف هتارشعم  Aoutسانلا اهبتكو  

 À نم سانلا بجعي ىتح ىكبيف ئراقلا أرق اذا هيجو ىلع هدي عضي ناكو

Aie ريغ فصو كفو Ales دنبهب نع AA, هني xake نولخدي ساغلا ol» 

C2 » امهربغو a ALI نبأو رتوك ىبأ ىنيسحلا وبا ةدع ىورو XP: هعروو دماعو Kiabi 

2 . w 

 اياطخلا ريسا هلوق هرعش  isكباب  shفلاخم بلق فحلا فقيرط ىع هل

LS ai bye chi ago 5e الهجو !نامع ue Lans 

ele #هلالثفلا ليل 'ىقاوم 6 Lei  ïlo 00; ومو mm كليرت 

a).G. LAS و S. ربيشب b) 06 Lés. 
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 سا مابا" —

 CSD Lt _ىدس نمدتم كاطرافت وم Le ali يتلا ge علطت

oنوتذالت  Lieتنل د  Son eh Laitsوأ  ETفطاوخ  

 فيلات. ةبييشلا دبع يبلجح, 15h هنا عملا نيس لا تسلا لا

CLS be نيس سوي كاداسنو | ىيصلا ot A5) ASE 

SP | مدقن Di بنذ هداكباو ىضم ىذلا ناسؤلا فرطلا قرأ ليف 

séرمكلا عومدلاب  us, Lieفسأ ئكبلق نا ىبني كعمدف  

 ىف ىفوتو MS هذخا وأ ىضرفلا نبا كيلولا ىبا des ةعطقلا هذ“ لوا ىف ففاو دقو

 «LPO ةثامسيخو نيسمخكلا مشع ىف رصم كيعص نم صوق ةنيدمب قرشملا ىع هردص

 de Kim ىفوت هنأ ous نبأ لاقو ©« برعلا ىوسل ةيلاتلا ةربقملا ىف Cut ةريمكلا دنع

 ; ,x نينسلا ىلع فين كقو اهدعب هحر ها وأ

 "لب افرول er يدرس GA ee DT يتلا
 ! نبا ركب qe ظناحلا ىضاقلاك هريغو, ىدقصلا  نيسحلا ىبا نع, ىور كنزا

dust Lotsىقلو اهيف مح ةلحر هلو مهريغو شيبح نبل فحسا : ىباو لوطاشرلا  Li 

nt xlكلب ىناقنادنرلا  FE UE pue oùباحكدصأ نمو  TRS jiكشناو  

 سدقملا تيبلاب هناوخأ عادو ىف هلاق' امم دنع

cu) then SESميدل رداوفلا تاناملا  
 مكيلع plans al احم ٠١١ .ةيرا نكت ele LS EN نكح

 Des اذه Ait نبأ نع dust هنباو se نبأ رمع oi نيتيبلا نيذه ىور كقو

 « افوصتنم ادهاز اكناص

 pr لأ نم ىبضلا ىيحي نب 6 ةريمع نسب كلملا دبع نب دمحا رفعج وبأ مهنمو
 نممو ثيدحلا عمساو نارقلا Dal, Lee Léo RAS Louis ناكو اًجاح لسحر ةقرول

 ةقرولب نامولس وبا هيقلو هللا طوخ ىبا دمحم وباو ناميلس وبا ناظناكلا هنع تدح

Riuةنس دحر ىفوثو هند  A5 owةئاملا براق » | 

 REPONSES 0 Le 0 ee 3 سلا Lis هابا عمس ةبطاش A نم

a) Les man. portent ÿ% 6) S, 5,44. 
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 : ج7 جد حلووو ري يوسوا#

AVR — 

 ىفلسلا رهاطلا ابا عمسو Res AN ىذأف قرشملا ىلا das ةريقك ةفياطو دداو ريغو

 الريبغو ىزوجلا نبأ جرفلا وبا هل زاجاو هركذ Vols نمم اههريغو فوع نبأ رهاطلا ادأو

 مهنع ةتايورم نسم خكلاص ةلمجو هخابشا ركذ ىمض كقو مذم عمسو |-RS Às نمم

 ليفاح باتك وهو ةيجولا 9 ويشي فيرعتلا ىف ةهونلاب امهدحأ يس نيذللا هيكمانرب

 دبع نبأ لاق «سلدنالا Lou ركذ ىف سفنالا ة>ارو سفنتلا ةناحيرب LES عماج

 ناطقلا نب ىلع نب ىنسح دمحم وبا انخيش me Lie ةلصلا ىف ىشكارملا .كلملا

 خعذأ دم الب باذآلاو تيدحلل نيدتسملا طظافكلا ةامجو نيتدحملا و |( نم ناكو

D çaلخي الف ارهاظ نوتقملاو كثتيناسالا  Lisطفح ىفذ خقيطلا طعم اهنم ءىبتت  

 نورخافي blé لها ناكف هريغب هتيانع كلذب نعي مل ذا لئاسملا ةفرعمو هقفلا عورف

 ضايقنالا ىف Ce li pie ىلع اكو تاع. نباو ريلا due نيب رمع ”ىوباب

 Ait اب Wa ى م للقتلاو فس || موزحأو {LAS لكأو يدلا XL مدلكلا ةراؤذو

Lesلاعفأ نم ريتك ىلع ةرباشملاو  aiةمامالاو ناذالاك : Jeفورعملا  cols ail, En 

 ىلع ريسلا عامسل ملعلا ةيلط ىم ةعامج ىف رضح هنا ىكحو نيكاسملا ءاقعضلا ىلع

 "cs مهل La مكل ًارقأ امذأ en وبا لاقذ هبانكي ىئراقلا وأ, بانكلا باغف مهخوجت ضعب

 . ترضحو هنم ظفحا رأ ملف رهشا À gas هةمز ال À ندب رماع" رمع وسبأ لاقو < ءطؤح

 ٠١ وكن ى ..بدانكلا نم دحاو لك نم ارقي ناكف xÂA قراضبلا ASS اطوملا عاوسأ

Los (soiا جيدصلا ظالمص بقع موي لح هظفلي  Lisىهتنا كلذ ىم ءىش ىف  » 

 ارهاظ ”ىيناسالاو نوتملا Oum ثيححلل ظافحلا رخآ ناك هنا نيخروملا ضعب لاقو

 ىلع كعمولاو عرولا هيلع ابلاغ ةياورلاو ةياردلاب افوصوم Lars ءىش طفحب su ال

 ES فيلات al ىجاسيلا, ىف ot Lans فشحلا Nb ئشخلا Quads فلسلا جاهنم

 ىلا uit ىتلا باقعلا ةعيقو ,gt رثنلاو مظنلا نم ظح عم هظفح ةعس ىلع

 (es فيكت ىف ىوقالا ببسلا تناكو اهيذف نيملسملا ىلع ةرثادلاب سلدنالا بارخ

fe,وأ  lez, ait 

 سم (si} En نونح ىب dal نب ل نب ميمت نب de سابعلا oi مهذمو

 رويج ناو نوقرز Os حلا crie هيبأ نع ىور ةابل نم sois ةيليبشا ىنكاس

 م



ro 

 لا

 كا AVO سه

 نب رمع صفح ىبأ نم دآدغبب عمسف قرشملا ىلا لحر مت سلدنالا مالعا نم معربغو

 دبع نسم وومبو رعملا ue حور ىبا نسم ةارهبو mobil كيوملا نم ناسارخبو كزوبط

 ىببا ىم فشمدب اضيأ عمسو So ر ,رجغ ةعامج نمو ىناعمسلا ميركلا دبع نب ميحرلا

Masaiلاقو « ةطقن نبأ ىع رابألا نبأ لقن اميذ 1". لبق ىفوت اهبو ةاوسو ىناتسركلا  

 Po ةنس تام sil ةريغ

 ةبطرق لقا نم ىموزخملا تمحا نب تيحم نب PP نب ىمحا رقعج وبا مهنمو
 ةيردنكسالاب CAL اجاح لخرو هدلب Ke ىم ةريغو هيبأ نع ىور نأز وكب هوبأ فرعدو

Liلاق «رابالا نبا باحصا ضعب هظفل ىم كشناو هنم عمسو ئسحقملا ىبا نسحلا  

 تدب Ras ىنتدشنا لاق ىسدقملا لضفملا ?oi ىلع ىسحلا وبا ىيحلا فرش ىندشنا

…d CARS5 ىلع ن  Gé,اهسفنل  

ÿىف هر وكذم اهنأ ىلع: رمكلا ىف ريخت  Feهنكالا  

Lesنأ  wasهلقع ىف هيماخ القاع  ni 

 « تكلا هءتكايم ىفن . الف ىلع نم هن ذقت و فاكب

 CA Et ىسرملا ى ذانكلا شاع (Cr Bu ند كيحكحام نب Dei رفعج وبا مهفمو

à co?لاوكشي  isنب ىبيحي ةياور كلام  Fee cie Craie GSليكم نبأ ةعارقب  

cas سافلا اهط-طخاو ىريركلا تاماقم دنم عمسف فشمدب ا رماظلا Li La 

 , ot Leىف دازو  desىريرحلا  Ii 2هلوق تايبالا « ةلخن ىنج تيوح ام

 لخادلا ىَلَس تحمل ام اذا جراخ ىئلع نفس الو

A ER ىلع اع تدز نأو رشعم ىف تيصلا ركن لو 

CO itعماج ىسناسبملا صفح ى “| )%3 ىقهيبلل ى تلا ردكاسع ىبأ مساقلا »53  

 ايورلا lue us& :ناكو pus تدتحو 10 ةنس ىف" نسلدنالا JR (ie ىتمزتلا

 « دحر OÙ . دس هدلومو كلذ 5 ىلع ىثوتو LS وأ PA ضدي ةريعي فدو

 Je ىقفاغلا مزح ىب (BUS نب نصح نب AU كيع نب ميعاربأ CES وبا مهفمو

 ةيسحلا ىأوو فشمد نكس mit ى RU نب هللا ds ند نصح نب RCA هبت

a) Voyez la seconde édition des Æakamat, p. ادلب . 



2 OV هن 

 فشمدبو هتقبطو ىعيطقلا كلام نبا ركب ىبا نم دادغبب عمس قحكسا ابا ىنكي اهب

(ofهلو ىفيرطغلا كومحا  plan Lostسليارضو خلمولاب  sageنادلبلا ىم اسعربغو ر  

ot 

 SN ىذ ىف فشمدب ىفوتو ىديوبعلا مكاكلا pla ىف Mo ةنس اهيلوو ةبسكلا ىف

  LS das PF xinدبع  jé Mie Leuتكل نياق دحر ركاسع نبأ هةركذ كلذ ١

 ةمدخ ىف لخد املف برغملاب ابكلام ناك هلعلو اذه ريغ ىلزتعم ىكلامب تعبس

 6 ملعأ AVE لاوغعالا SAP ol ا هنايسن نم لصح ام nie لصح ذعيشلا

es aieخرم  sfrبالا ميقا  magieلاذ ةيدلا لملاب سما( عئاعلا كيج (.ىب وع  NES ©6 كيا نإ كت.  JS 

Es Keىبا ظئاحلا ىمو .تاارقلا دنع تضخاو عيفش نبأ نم هدابب  Buندأو  

due, at;ىدسالا ركب ىباو فيرط ىباو باتع نبأ ىم ةبطرقبو طانحلا نب رداقلا  

cosثيغم  ausثيداحا ءاجرعلا نبا ىلع ىبا نم ةكمب عمسف اجاخح لحرو  er 

 ميعربا نب ناطلس At Got ىم Last عمسو M Re نابعش ىف اهريغو روطسن نبا
 ةبطخلاو Lait ىلوو ةيسرم ىلا هيلع ةتداحلا سعب لقتناو هدلي ىلا لفقو ٌىسحقملا

 ثيداحالا ste عمس شيبح نبأ نأ ليقو ارواشم اهيقن ناكو nie فخاو ,ue كلانغ

 De دب (eu pl 00 ie Au »و ضنتاةقراسنإللا juste pouls أ ةّيروطسنلا
 Me UV ait pdt JS al we 22, GR dl ue Le malt نب ناطلس

 de مثيهلا ىبا فيرط نم ىراضبلا باتك لمحت Lt ةميركب مكيلع هتوم '
 ىطدسقرسلا (es كيع نب GAS نب datent وهو شقروف CA مساقلا mi مهنمو

 uw ىم اهيف اعمس ةلحر امهل ;CAS اعيبج  اناكو GAS نب كديحم ىصضاقلا ةوخاو

 ىضاقلا امهيقل .دقو ءاضقلا امهنم este fe Lou ىلا اداعو ةكمب ىورهلا 5

 ىباو ىكنملطلا رمع ىبأ نسع نايوربو امهنم عمسي ملو ةركس نبأ ىلع وبا ظناحلا

 اجاح ,de ىليبشالا ىولعلا ىشرفلا رمع ىسب Det نب لبيعيمسا رهاطلا وبا مهنمو

a) G, S, RAAS 

 ا

 از

 نر



PIS 

AVV ==هه  

 Kw AG ىشنايبلا صفح ىسبا نم عمسو هاورو ريثكلا Dés ليسعوملاو قارعلا لخدو

 ىجابلا كيلولا Gal نع ىراصنالا ليباه نب ىلع ىسحلا ىبا نع. bals Gi) هم.

 ربصلا وبا لاق كلذكو طبضي الو طاخي ناك هنا ىلع do امب هريغ نع اضيأ ثدحو

 تيرتساف Det لجر هنم صقني هتدجوف هتحفصتف NAS لاع كانسا ًاطوملا ىف كل ناك

 نم هريغو ليياه pot نال ريصلا وبا هبنتي مشو هيا نىظلا ١ نيسحتلا due aie ةياورلا ١ ىف

 aie ىتيسلا وربصألا وسبا 299 روكلملا )5 ىور RS) ريصلا وسباو نولوهكام مة وبش

 Ga لاح * ةقيقحي ماعأ

 ديع نب كمكم نب ىسوم نب كمحف ىب هللا دبع نب : ىسيع (es وبأ 5 مهنمو

 اباش ناك dent خيرات ىف لاق « ىنركاتلا ىريمكلا Gi ليلخ نب ميعاربا نب هللا .

 اندشنا ىرذنملا ميظعلا دبع ظناحلا لاقو ىسح رعش هلو رصم مدق الضانف ابذاتم

 راوق ol كب رقي ام وا . ىوهلا ىم فقيفت ال كل ام بلق اي

 راكذت فلاشس Des Ke ci Mass ذو ىذ نحت

 ارمقلاو . سمشلل St ut ىف si مشل. 0 ,ةكلامح du ءيحصا à, Lo هلو

Jaةادغلا ىبف اعرهاظ نوللا ىف اهنطاب  Sueاذا:  ie 

adsةيطرق رظن نم ىهو سلدنالا دالب نم انركاتب هاذ تش  cineرايد نم 4 نور  

 هرعش عيدب نمو Gé Al نم ادتاع 40 x ركب

 اراجشأو Lost كينيعل Rif ble alé, Le سرطلا عدوا نا

 ارامعأو الاجآ ةيربلا كب امرك دعي وا هيف DS 5 نأو

lisهلو 1 ةنس لبرأ روكذملا دروو نولا شو اهغيفختو ءارلاو, فاكلا مضب  

ouiزاجا  Luiنبا ىيحلا فرش لوق  voitمالغ ىف  mulىدسالا لاق «تاكرب  

 لاق ذأ رهزالا عماجلاب ةرهاشلاب ةعقولا (NE رضاح تنكح فنلقذ ES نمو ىفشمدلا

 ضراغلا نبا

 هيكحت salt شسمش لب هاشاح همامثت دنع ردبلا ىكحي تاكرب

 ىندشناو جوولا وبا لاقف

al-Makkarï donne encore. une fois cette biogra-هع. 253,  Plus loin après le5: كلاح. 6(  a) 

 .phie. e) Seconde réd ةويص. d) VoyezeZobb-al-lob., in voce ىنورالا» ,e) Seconde réd ناف.



 EE = FRS um “le لذ نمل لقف لامهكلا ذه

Lait nai 9; NS FE 5كاذب تيك  aideهيبشتلا  di 

aile,ةفقلغي مار دق *  airديمزري ىذلا مهسلاب بيصيل » 
 هسفنل حورلا وبا ىندشنا لبرأ خيرات ىف ىفوتسملا نبا لاقو

 اعيمس توعد دق ils اًنظ ابضلا ىع dés نأ ىبلق تيصوا

 Le plouf مومن كلف: Le de Le Ci ال :ىنباجلف

Loبيبكلا ىدان ذأ  exit AL sf,اعيطمو 2  

 اعيرس ailes مارضلا Lex io fils Lois ةلابذك

 ىندشناو لاق

 ةزلبشي Colt مك ضفي»ببطلاو :٠ ١ ركدشعم لسيللاو it رسازو

 Se (y وسفلاو هةعبي قوشلاو بروطضم وحدو هنع PE ندحرسمأ ي

NE gr الو فاص درولاو : ىنيلكي < نم خلا «soi és 

ms ةرراسلا» حد قئاك.:ىعحا+ ...دمسالما الاي ىقكو »يدي of 5 

 لاق  initمامالا  se mtهسقنلا ىشيرشلا ثايغ نبأ

BON ئلا نيعبرالا رسغق ES, Lo نا ركلا ىلع راع لهو duo 

Lagas ele كل on mc Kia مسكس ايكاعأو تسا-5 بيم اولاقو 

 se اس بل داالبمل + Een ls mine 23 Le انييشم»:نسيلو

 هسفنل انعيا ee out /”ئندشناو :ىفوتسملا ىبأ لاق «ةظنس 1. نع 17. ةنس one وبا ىقوتو

antىداوف  LESىعلضا ىف تننأ ىذوت كسفن عدوا  

bassin latinsايقراجب .. sensا دوما  

 | nie كلذ LS هنكسم كيلا كا طاناو بلقلا اهعقوم

 ؛ 'ء ىطانرغلا he ىندشناو لاق

 Sr ميرك دجام معاش pois ءاشن امك تال ان

a) Seconde réd. .نساكم 5) Seconde réd. Läles مأرأ L. 0. .فلعي ce) Le passage sui- 

vant ne se trouve pas dans la seconde rédaction. d) L. 535 S. رقي e) Les man. portent 

Lies f) ©. L, ajoutent: (ىندشنا لاق 7 ىك كيلا“ ى 0. porte Kai بحل au lieu de .اقرح 



 . هه .ANT كل

 ٠ فرطملا Les ىندشناو لاق

bots ىلثم نوتدكملا te 

 عجست اهفاطعا ىدنلا لب

 عحوسس de اهتم تكيفات

pos (ésاذا قرو كيال  

 ابصلا ميست Si اهزه وأ

mia اهتطير Lie 

nnضرج ٠١ هقول فرط | 3 » bé Lgايي  

msنم  due deiبيطخلا ىقلاملا 57 باقولا  

2-0 

 قسم اهقوف بيطخ ىو

 jet نصغ Lib امه Les ىفرطو ىداون نأك

 St بناجلا ىف كملا ىئرج 22 بناج ىف ارانلا لعتشا" اذا

 اندر وبدا نىوحلا روذ ىوغللا ىوحكفلا مامالا قرشملا ىلا سلدنالا ئه نيلكترملا 2 ىمو

 . Po ا اا

 فوستب ىكلاملا ىسلدنالا ىزيهمكلا ن eZ د ل2ليكام نب ديدحاأ ند ىلع نسحلا

 iv ةنس هسفنل روكذملا اندشنا ىنوباصلا ىيحلا

 ضيفل ىفجو

ul ue) dei 

 بايب

 كاب ىبيخ عمدلا DEP تايتانلا ىدياب دأوف

 505700000 ةميجو vai ىق رايد تءانت

 ىذملا :غلبا ms :ىناطوا تقراسفو

 ,ىضم ss ىقرقمب لح بيشلاو ئنمز

 ع 2

 درسب نأ ءىش كعباو

 باضخ» هدفي doué de pi pes val sf ريح رز ل1

 بارغ بابشلل Lie راط كقو

 se لوبقلاو ىداوف نيبو

 باذع هاضدقم ىلايللا ٌبذعف'

Juaëlt Losبذيز اهنم  ls 

pu,داسفلاب ىحالص  See 

 باتمو عجرم الا لكصقلا امو

 باتع تادماجلا ىف عفان لهو

 باذك لاقملاو Lido ملعزاو

a) Plus loin, après le n°, 243, al-Makkari donne encore une fois cette biographie. 

Tom, I, 

 ىتمل قرذ ىف بيشلا مايح ٌلكف

 ,ot نامزدا ىف ىل be مكو

word ENسفنلا  Risلوعمب  

jusبيزو بابر ندع !داوف  

 pi ضقنا مث اباقم ىوناو

 ىضولا ىف able ىروجصقنب رمق

— 

Unie ىبلقو re) tels . 
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poisبرسغ ىسبر  Setباحس  

  بابع عومدلا ضيف ىم نيعلابو

 باقن Salt ape نع طظح الو

 باكر لوسولا وسكان ?us راس اسمو

Lesبالط زاجحلا ريغ ىف سل  

 Pic. dei Ro ينعم نيش بف

 تايقر Last çoule eye «لزاسم

coبانم كانه ىيسج ىع  

na ae RS 

 لني ىلع اي لاك ile باشي .نامزلا

 ٌباطخ.ةالفلا .ىبظ نسم فقحو

Leفلخ السك  vusباجي, لاق,  

 باتك هانا ثوعسبم مركاو

om 

 تانج هالع ىصحخي La تاهبهو

 باقع فيخو راسبسج 5 دقو

2 5 ٠ 

  PCRباوسم داوسس قولكم حاسم

 باوستو ةسحار خيبت اهظكمو أَو

 (Dies bols Cdt HS تعناف

 بارست ةاوسح نوسدم مركأو

 يصبو اهب داقن كيلعو

 (a آم ,ىكسو

LSاراه قطو  Cmفركب  

 (DS d Cr كولمولا غلاب اسمو

 ةلفغغ ًاجافت توملا ماهس ىشخاو

ET Len) séسفينككتم  

 pehamer Ni = xilDoi »= فحسب

à PMEهذسم ليق اذأ ىمابيأ  

GSةبيطب ىدحورو رص ىف  

 سضقنم رمعلاو رجاعلا اذه لتتم ىلع

 Amex ىدحادتمأسب Lis وجراو

Nas (y EXT xsناوين  ob 

DEنم ىقس ل5  xsاوودر اذ سشسيكالا  

 ىلعلا 8 :رضخح ie JUS امل َبيِجأ

xgks "1دابمذد  

dust .ىروسلا ىلعا راتخكملا  HAS 

x5léo À. ىصتخحش نأ must 

 يع نواب كح علنا تقوس سس: «ءاسنفن

ete x Lite ناومملا بعت كفو 

 عد  quياخ  Leراس

Ra عينا laide y hu 

= CES er ىنعي م das foi 

  itsواحت , estةريرص

x SL 6 داي iii Amdنحل اعلا  

 مالسلا due ىب وعلا ىقري

diريصق كملع امك ةايحلا  

0 

for 



 2 ملا د

os  واذا ىلا السفاء mi ail واجي هعمل Liste 

 اهميلسف  Goes ESديب اهريزعو  (oi,روهقم
 ىظبأ  Ofدودمم رمعلا ( aروصقم ئدرلا ىلع هيف « رمعلاو

 ؛ هتركذ ام ىوس ىنرضعي ملو ةليوط ىفو

  duامل هيظن نمو ةمهلا ولعو ةسايدكلا ىن ةريتكإرابخا هلو  parsنبا همودخكم

  aileةرافغ سبلو ءاضيب ةمامعب  clesىلع  ueءارضخ

PR سايس EP ES OR ل | 
 خذكايبب ىقيقحلا ىسكلال تيدرت  usضعبيلاك كاذ 5 ىلكلا اهل

  5 JS LUكيوتو  pois ST deb es pi 2 Utضرخ

 ءارضخ اهتففلت  mtضرعلا نم كاذو الالج كنع تيبن رظان

 تلدساو ه  desسبالملا  Lisضحملا فرشلاو دجملا ات ىرقمب

 تحبصأف  Luىف اعلاط  léىلا ناد فقش ىلع  esضرالا

=>) Use 

  Luiىرصان ىئحكمرو  (élusىمامأو ىدتاق ىنمزعو 5 ىزجاعو

  Leقشاظبا اكتم  cuiرفتصغا .٠  ee LSئماجيو لابس:

sgh محلا ىف همودخم نناتسي نسا امث 2, JE 

 سنا بلا  dus à als Cesبرنو, ميطحللب ةرايولا

us Led يملا وح «AE 
 ىتلاقمف  Leىبا ىرمع  امناو تكلم نأ  fesىبكنمو داجنلا

  diseنأ نع  aufاهنيمك ١  Lilماصيصلاب  juبكوملا

sol sus b Hu, JE 
LE اعجاس اب كشت مل ناو ايقسو امنمنملا ىانجلا كاذ الضخم ىدن ١ 

 ءامجاعم بضقلا * ىلع احاترم ج (ك

 حانجلا سصوصقم رهغ ونطو  Leeامعنم بوبحلا تاتشا غوسم

jte: برعم عمس ىلع Lil SU Ste) 

a) Seconde rédaction: .ءرملاو 6) G. L.S. liste, e) S. «امون كركوب 
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pbs Se)تاو  

“mo. 

= NAT 

 امون GS ىعم ىخارفا تيل الا Le كركوب اخارفأو ىّلُكم

 هتامدب ouai نهر ىبشلا نأو io حامرلا نأ. ie ئفك... . هجر لاقو

 هثانب cas تسدلا an xs ملو LAS; à بناوجلا فقيذايب ناو

 ريمالا ةيناغ نبأ نع بتك QU en ءارعشلا ,ds ءبدالا le ىم هحر ناكو

 روصنم ىلع AUS ىقريملا ىفوسملا ىلع نبردمحم نب فحسا نب ىيحي ايركز ىبأ

 اعطقنم ناكو مهنم كيشرلا مايا ىلا هقيرذ نم هدعب نم ىلع مخ نموملا due ىنب

 ىف ءانغلاو هسفنب باهذلاو ةمهلا دعب ىف ةيآ ناكو هناكرح ىف هبكص the هيلا

 دّيجوو اضيا كلذ ىف ةياغ ناك ةيناغ نبأ ذأ مضلا ïle ةّيسنجلاو بركلا فقاوم

 SR كارعلا لاط دقو a قزامهلا ىلا io > elsi نم موي ةيشع روكذملا ىقربملا

 رف مهرهمأ نم معلا re ىهنأو ةظيفحلا Qi رمدو 8 برحكلا نع نولصفني انا

 ةمينغلاو بالسالاب ليللا رخا ىف الا ىوحم وبا دعي ملو ةميزه رش مهودع مزيناف ةليجلا

QUتععنص ام ىلع كلمح امو ريمالا هل  JEنم تدرأ .!ذاو ئنانش ىه تلمع ىذلا  

x)دالوأ نم  Aa)كلو هنم لانف 2-5 ىبأ 5  Polامو لاقو  REكأذ غلب اماذ كيبأ  

àتسل هللا كظفح لاقف هدلول بطاخضملا ريمالا كلو ىقلو هنيكل ابضغم  

 66 كيبأ hits ىرادقمو ىسقنب كفرعا نأ ٌبحا ىنكلو كيبا ميكخ ىنأ ىف كنا

Liرك  

 تغلب Las هسفن نع باتكب دادغبب ةفالخلا راد ىلا الوسر ىنهجو كابأ نأ ملعأ

 ىف مارد, ىلع ىرجاو. رهشلا ىف .مسهارد ةعيسب ىل تيرتكا راد ىف تلون ,دادغب

 ىبرغم لجر وه نيرضاحلا ضعب لاقف Ke ىذلا ىقريملا م Ar ىبانكي علوطو مولا

 نم عم تملكتو خةالخلا راد تملخد اهاذ تيعدتسا مذ Lei cuil دهذاشسأ ىلع ريات

 ليج des اذه ةفيلخلل اولاقو ىل اورذتعا باذآلاو فراعملا بابراو ءالضفلا نم اهب

 مث مويلا ىف اهلثم ىلع ىرجاو ايهرد am ىل ىرتكا لكم ىلا تدعاف هرادقم

 ظح هل ءىش Li ردصو هجاتاوح نم نيس Lo تييضنتقاو خفياخلا تءعدوف 4 نيعدتسأ

 فرعي نم دنع كيبأ ردق ىلع تناك ىلوالا ةلماعملاف euh (et تيفرصناو .هتلص ؛ نم

a) Ce mot est probablement altérés S. Lidl. Peut-être faut-il lire L30L ait. ë) S. 

 :ajoute سانلا ىلع ox ردصلا غلب اهلف دخلا ىم اهيركابيب نأ ىلا ه)

Lil,نم عم تءيبلكتو ةفالخأا راد تيخد  d) 85. ajoute: Lesمل.  ajoute 



NAT meتح  

 «ةعستم هحر هتيجرتو ىردق ىلع ناك ةيناثلاو رادقالا

 MP دالبب لوجتملا ةلاحرلا فلوملا CT ىداولا ىناسغلا ردع نب معنملا دبع مهنمو

 ضورعلا ىف ٠ لثاسلا طامنأ عماج اهنم ىتلا ةريثكلا تافلوملا بحاص اكياس قرشملا

HE,لقسم  autistesحر : نون  

 تابنجلا ىلع ىقرغلا رثكا امف نيطالت راكب ايندلا امنا الا

 تازمعلا نم ىجني ١ pt dei هقلا Gé تيقال نم رتكاو

 . AP Riu D ىفوت

aىف امامأ ناك جيم  Mo 

 ناسح فيلات هلو Cie ضورعلاو ل وكانلاو ضئارفلاو باسحلاو هقفلاو ريسفتلا

faisهلوذ هنمف افيأر  ,> 

 use ىنعم انهرهر فنورل 2 كل ضورلا ىف ام تانجولا ىفو

Losىلاا منع «:بكعتلا  dy binding 1بيصق ١١ 

POدحر  ES Sam 

 M نب رمع نب MST وهو *ماسم حرش ىف .مهفملا بحاص ىبطرقلا سابعلا وبا مهنمو
 as ll نتفاشلا giant sal كيسا عا 0

 خاوي an هوهتشنوا A A AG ا
 5 اعراب ناكو نيكيحكصلا رصتخاو اهب تدحو رصم مدقو هبتكب اوعفتناو mie سانلا

 هفيناصت ىمو ةركذتلا بحاص ئبطرقلا aie فخا نممو تيدحلاب افراع ةيبرعلاو هقفلا

 ىوونلا مامالا ثامتعا افرش هيفكيو بتكلا Jet نم وهو ele مرش ىف .. مهفملا هّحر

 نيكيحصلل هراصتخا اهنمو ةديفم ةنسح ءايشا هيفو عضاوملا ot ريثك ىف هيلع هحر
liesةدعقلا ىذ عبار ةيردنكسالاب دحر ىثوتو كلذ ريغ هلق  ses dot Riuفرعي  

 نسحاو هيف داجا ٠. عامسلاو فجولا نع ٠ عانقلا فشك بانك هلو .نيزملا ىباسب هدالب ىف

 pat لاق «لامتحالاب ىناعملا هيجوت ىلع رادتقا هلو لوقعملاب Si لغتشي ناكو

 ,Gé ةيردنكسالاب ثّدحو هحر هتافنصم Qi زاجاو هنع تذخا ىطايمدلا ىيدلا فرش

Laos 'ءاهريغو ةيبرعلاو هقفلاو ثيدحلا ةفرعمل اعماج املاع امامأ ناكو هانركذ ام ريغ  

 مسي نب هللا تبع نب رفعج dut وبا «ريهشلا حلاصلا ىلولا «ريبكلا فراعلا مهنمو

 Stadt hf نييرقملا نيعطقنملا مالعالا فخا ىسندنالا ىعارخلا:هنوب ىّيس نب بيكم



 تت ne d نية بي رح

ET ا 

DS 

MUR a 

 ىبأ ظفاحلا لاق «اريهش HAS تيصلا dues عابتالا ريتك هب انعفنو mie هللا ىضر ناك

 ui فصن ظفحو هقفتو ةيسنايب أرق احالصو الضف ريهاشملا مالعالا كحا وه ريبزلا

Lois,ناكو  deىلع هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا  Lasنبا نسحلا ىوبا نع ذخا  

 ريبكلا ٌىلولا مهربكا ةلج سلدنالا ىم هتلحر ىف ىقلو As ليذعه نباو ةمعنلا

 بئاجعب هنع عجرو هب عفتناو هراونا نسم انيلع هللا Golf بيعش ىيدم وبا ىديس

 همع Ru لاوش ىف هحر ىفوت هتكرب هيلع ترهظف هب سانلا كربتو ةدابعلاب ريشف

 SRE Ex DENT ديك جودا الواوا تس LES :شاعو
 هيقفلا : ىبطاشلا ىراصنالا CU بوقعي نب نمحرلا dus pp ليكم مهنمو

 ىلا de, pue ميحص ie, sa ملع مل ديجملا لصحملا ننفتملا رحصلا ىضاقلا

 des» ىلا البنو ءلضف ىلا الضف دازف هليصحت دعب هتلحر تناكو محو قرشملا

 هيلا ياتكي ام رضحتسي هنكلو ريثكلا لقنلا نم رضحتسي ال ag ىف اتبتتم ناك

 ةيلوزجلا ىلع حرش هل نيدلا لوصأ ىف ةكراشمو هقفلا لوصاو ةيبرعلاب le هل ناكو

 متت بوسفخمو :بوسكم AS ثراوتم ددوسو ملعو ءاضق تيب مهتيمو ايضاق sui ناكو

 فقحلاب Mit LV» فيرطو edf) ىنس ىلع des ىف ناكف ةياجحب ءاضق ىلو

 نأ امأو ةجاحلا دنع الأ دوهشلا مّدقي ال نأ ىري ناكو ةالولل اضراعم Gael عم

 هنم بلط ui ةدسفم ةرثكلا نأ ىربو ةريغ « plis الخ ةيافكلا دب لصدت ىم لصح

 « ىنوهترخاو mars متتش نا ةيفاشم هل لاقف ةياكب Ni ىم الجر ps نا كلملا

 هريغو ركب وبأ ىبرعلا نبا ىضاقلا هلاق امو ةداهشلا is) ىف رمالا ىرج اذا ناكو

 ال ىلا ميظعلا رمالا نم اذه نأ ىري ليلد ريغب ريغلا ىلع ريغلا لوق لوبق Lait ىم

 تايانج نأ ىري ناكو دوجولا ىف مهلصف oui نيذلا داحآلا الا هنم نكمي نأ فيليب

 co نم مالسلاو ةالصلا هيلع ah باب ىم همدقي نم ةفيحص ىف ىه امنا دعاشلا

 مهنال ىضاقلا دوهش لاقف هللا si نم لتس دقو ةتيس Liu cou نمو Ru انس

 ءىش الف خفصلا هذه ىلع ةداهشلا تناك ناو ةريغص ىلع cibles الو ةريبك نوتاي ال

 5 نيزم بأ ةعقاو ناك املو ء«اهنم ىسحا ءىش الو ةفص ال ةطخ تناك ناو اهنم لجا

 ئقوت املو ىنيد ىسفا ال هللاو لاقف هوعيابي ob مذقتي نإ اهلها هيلع صرع ةجنطب

a) S ajoute .الجر 8) Lisez «نيزملا 



 ال

DT 

 اذه لاق هافتقا ىذلا aitu ءافتقاو هاحتم كولس نع هدعب Les ىذلا ىضاقلا زكع

 els ءاملع us? &a Xi ناونع ىف ىنيربغلا هفوركاب ةضعنو دانعمب هلك

 خا ةاضقلا ىضاق نيسف ةدحومف مالب ىسبللا ىسلدنالا ىيكي نب كيك مهنمو

 راسو ةامكاب ةيكلاملا Sas الو ىتح فرشالا die هب هونو رجح نبأ RE نع

 bebe بلح ىلا élus رومالا ضعب ىف اهبئان ىلع فنح مق محلاصلا فلسلا ةريس

 خيشلا PSE BREL ضعب ىف رجح نبا هفصوو ناعربلا اهظناح ىلع عامسلا ةدارأ

Loisامولع رضصحتسي ىيدلا لوصاو وكذلاو مقفلا  Litsةمالعب اضيأ دغصوو هينيع نبي  

Vols, 65,90ناسنأو «هنامز نيعو «« ةرصع  ce ailمولعلا عماج  » désروتنم لك  

 دالب ىسم اسصربد sin ne) ظنس كلو « هروبجام هرظن ىسحكي ةيعرشلا ماكحالا هوجوو

 « عماللا ءوضلا ىف ىواضسلا هلاق م. نس نابعش رخاوأ مورلأ

 Le ىلا لحر نيفرازولا وذ ىدننولا ميكحلا نبدأ هللا دبع وبا ريهشلا ريزولا مهفمو

 ناسل ةخيشم باب ىف ons دقو ةعامج نع ثيدحلا فخاو ماشلاو زاجكلاو

 انه كيزت نأ ساب الو «ميكحلا نبا ركب ىبأ خيشلا هنبا ركذل انضرعت دنع نيدلا

 ىلع ىسحلا ابا ىوحنلا فذانسالا خيشلا ةدنرب هخياشم نم نأ لوقنذ كلانه س#ل ام

 ,et عيسلا تاياورلاب نآرقلا هيلع ًارفو ةيبرعلا هنع el حافسلا ىوحيعلا فسوي نبأ

 سلدنالا مالعا نم ةليج نع هحر ,ot رسيالا نبا مساقلا ىبا اهب بيطخلا نع

SRطظناكالا نوبت ىمق روصعلا مهلاقمأ مع فيضت ىيذلا خاكلا نوح <, ىف  

 Elie sèc ةياورلا م Se x عفتناو فيربشلا موكلاب هبفل ,كاسع cr ci وبا

 فرشلا خيشلاو هللا ةبه نباب فورعملا Gilet معنملا due نب ريزعلا due زعلا وبا

 برغملا ردازج. ىرئاوجلا مامالا ىب ىطعم نب رمع نب هللا دبع نب سديحا ,سابعلا وبأ

 ,paid ةرهاقلاب هيقل sit ءركب ىبا نب ليلخ ءاقصلا ,oi paid دادغب ليزن

 نموملا دبع ليكم وبا ظفاحلا ىيدلا فرش خيشلاو : ىنيطمسقلا ركب وبا نيحلا ىضر

 باهشلاو اهخرومو اهظناحو تيدحلا ىف ةيرصملا رايدلا ماما ىطايمدلا فلخ ىبا

a) S, ajoute «ىدارملا 



SANT. à 

 اهلوأ Gt ةديرفلا ةيئابلا هتديصق هيلع أرق ىميضلا

 west Qt Just of oué LS ئلا سيلا: ابلطم اي

 عاونلا AË& عفو ىذلا روهشملا تيبىلا اهيثو

 كيلا فكتاف ادب نيتمقرلايىلاعأب اقراب اي

pileنو نيدلا لامج  ltنمو.  DIN SU 

 لضفلا ىبا خيشلاو ىنارحلا دامعلا نبا نم تايبلحلا عمسو « هيرصملا' ديناساب ؛ديورملا

dueهدلومو ةزيجلا بيطخ ميحارلا  on Riuديع ليكم ىبا مامالا تنب بنيزو  

 بلطلا

gesيكد نب ليكم قداص  

piنم تعمسو لضفلا  llىذ خايشا نمو  

 حالص joli كلملا نب بوقعي دحوالا ئكلملا روكذملا ميكحلا ىبأ نيقرازولا

 ىسبع مظعملا كلملا نب دوأد

 ..اميلس 3

 ىنكتو ىدادغيلا فسوي ىب فيطللا

 نيحلا |

 نمحرلا due خيشلاو بويا نبا ركب ىبأ لداعلا كلملا نب

 رصم خياشم نم ةريبك ةفئاط ىف bled ىب دمحم هوخاو نضر“ ىم .ن

 دبع il) اهبيطخ Le ةياكيب فثخاو مهدادعت لوطي دالبلا ى

 At ىسنليلا à رامغلا نبأ سابعلا

dueىبا نب هللا  

 ىببأ اهيضاق نع سنوتبو د ميج ىبأ هللا

Ras siةاحكنلا 895 نع  eiنيسحلا  si 5 usند نبال نب  

essهاوق روكذملا ميككلا نبأ نيترازولا ىذ رعش نمو « ىشرفقلا  

 لاصولا تايشع در Lei له

 ىسلا مولا اهب ىرسي ةلاح

 ٌلاكملا برض نم كاذ مأ ببس

PETER T # 

a) 17 رامغلا ; S. «زامغملا 

 كايللا ١ كلخ Qu يقاوشلا ا ريغ

dus Lgus A est, 

eusلوبق نسيب  Jul, 
 لاوسم ىنسأ ?ana) فانكابو

Ve Ÿكاذ + نينه لقعلاعب  des 

 لامكلا e لاح

desلادنعاأ  

 لامكلا

2 

 LS ردبلا تيأرف

de St pl 

 ىف اظح سانلل هدعب

b) G. S. Das 

 اهدعب ىقبت ام لايلو

 ىحرسم اهيف لصولا ste ذأ

 ةلوج ىضارتلا تالكلو

 لعدم ىفوخ فيا ىداويف

Lam)ىسنأ  

 xilhef ىسم هيتنلا لاصمأ ام

lui Lens نمنالا 

 ss ثنا ايف نسحلاب صخ

 ه 0. لح.

60 

je 



== AAV ص 

 لاس ميغ 50 نع هاوسب

 لاح puit هب تلن مكلف

pus te. Lei,لامشو |  

 Jus فيط ال صخاشلا ىمارتو

 D ءكملاب pal كجرم
 Juif et Qu ولا
 لاقملا ئف Lis WG مل

jiرطل  Liu,يضل باكا  

Jose js Les Lu 06 

ci,لاوسح تالالجلاب  
 لاوستو ةالسصو pont نيب

LL sl? نع ىلست 0 

D) Pr ىنبعتا LA 

 تالا ذأ  wo muىليق

  an + ereتك
LE Lu ىواكلننا 

Kit is el gt ذا 

Ed Ô 

beاكلم هيف تالق نا  

 Le لدعلاب مالسالا ديا

OÙ 5ا  JSولا  

 ىقثلا لاوحأب تماه 59
 اهداهجأ ىلع سفنلا فقو

àايوط فو اهفمو  
 Je هنك اهركش نع ترجعأ

 لالكلا ركسلاب مظنلا عيدب ىم

 لابو ىبلق ىف هللاو لؤي مل
àةلاوتملا تاسرلا اه و  

AXEلاح قداسم نبع نتن  

 لالجلا كاذ ىف بحلاب تلهس

 لاقو اهيغلي مهفلا كيعب ىسم

Just, اضل 2005-0 

 «مكامعن ىذلا ىلوملا اهيا

Lit Loايتهم مكدشنا  

Lil:ىذلا نكبعلا  > 

 مكب ىلامأ ةضور تسقروأ

 هذ نيملسفلا at اك اضيأ اهنمو

LSةليل وأ ةعاشس تنب  

 اهحدم تداجأ ذأ اهيلع ام

KA 6 RO LS Leمكن  

 سنوت ةنيدم نم هلها بطاخي هحر بتكو

 EASY حدر اي هللاب ىبسح ىح

 غلبت ىلاح تتتب اسم اذاو

 ىبيغم ىف لهو مهتيسانت ام

Mesىدجوو ىقوش ميظع  
 ىدو ردق ىلع مهل ىمالس م

 ىدعب لواطت ىلع ىنوسن كف

a) 0. sex; 5. .مكوابعت 8) 5. ajoute: 

 ه) 6. آس. 5. خيدان: 0: ةيداز. :

Tom. I. 

 مكتمرح .ىم هاجلا تينتقاو
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 دجن ناكسل الو ليمجل ىزعي سيسأ مهيلأ قوست ىسب

 5, عسيسشب men) we  اموق تعج !ذإ ايلا pm Les ه

Cablesرورسمسلا يتسع  mp) LE, ulنأسف سلع  

 De Ji RU Get لاح ٠ ىد PES نم Cou لق مهل لك

ans laine,لح مس كتلي لالا عا ٠ تاق  

UNEىناسبح ذأ  mie 2eركش لك 5  Dar 

 s LS AS ىم داك وأ ىسا ىضقف

(oursهتاسنجو ىلع  ss 

 هراطسأ ىم All رس تأرقل

PAMانا رو حد  set 

 هراذع els هللاب اوركنت ال

 هراصنأ eue Mol ينج نأ ول

Liuهاشعا ىف رانلا ىكذاو  

CE EN ERهرأؤسمو  

 sc, ils ىف هكفساسف

 Tee وأ رهدلا بوطخ ىقلا
 sie ىلا ىنعمذرتو مسمي

 ee ti mnt ملا م
aiابك ىلع .ىديأد قرا  

 هرابعبتسا ىلع مهدهع bis ىف

 هراسقا ىلا اقوش ىوللا ركذ

puis Josهعولض ران فيوح  

 هد ىف هطخ رصبت Gui ول

 اسم a كشلف اورصقا هيلذاع اي

 CR ىلع هونيعت مل نأ

 ىوهلا رارسال هبتكأ ناك ام

 ka NS 25 نيبلاو هبيذذ امم

 مهفيطو هينكاسب ىوللا لخب

Lىوللاب ٍجَّرعو ىعمد فخ فرب  
 هثاخاب ىذلا اهب تيقل !ذاو

 ىتبكم JA هيلع مالسلا رقاف

int sil alleئتبارقو  

 Det وا gi الا مهنم ام

 let Gi ىحكلا كاذل تبتاف

 + ل

 هيذ dit هناطاس af ضرغ ىف هحر لاقو

 ْ راقولاب فللضتلا كنع عدو راقعلا hotes ٌلسصاو الأ

 ١ راذعلا عساخ هلثمل بتحكي ١ لازغ ىف كراذع علخاو مقو
w (2 - 

 راهنلا ىوض Xl مهعتأ ةلصعد Gé نم سام بيضق

a) L ASE. 40.5. نصغ 



NT هت 

 ىرارحلا نسيب Lien Los < فلا as حالو

 راغشلا نع بونت Had cle نييصلا | باق 55

 راسنو le qu نييكض ىلع  هيتنجو نساحم wuus دقو

 ىراعتسا طرف ىم رانلا كلتو هيلع ىعمذ نم كيلا كاذف

 راد د تيس LE يبل نعي ميسا ١
 Jet يلا هيف ياقحأ امت..., ؛اعبط Lo Lie بكذا تفلا

1e, LL 95 mofie ©) Linىراعش ىراعشأ هيم  

 ىقيفر ىعم ناك UF ةنس ةنيدملا انمدق امل ةييعلا الم ىف كيشر نبا ةمالعلا لاقو

 ةفيلكلا اذ انلخد املذ دمرأ ناكو ميكحلا ىب مساقلا ىبا ىبأ هللا دبع وبا ريزولا

 ىلع ىشملا ىلا ردابو لزنف «رازملا برقل ىوشلا ىوقو ؛راوكألا ىع انلون اهوكن وا

 AU ءافشلاب سحاف «رايدلا كلت لح ىمل اماظعأو «راثآلا كلتل اباستحا هيمدق

 : هلوق لاكلا فصو ىف هسفنل

La,سوبر ويس اننا  lumeامالعأ باتمب  Li Qiابكلا  

millesابرك الو فاضن اسأب الف انيفش ١ اننوفج انلكك ذأ اهنم  

 ابرق Li تليدا Lis اهدعب A اهْلامج نويعلل ىذبت نيحو

 ابكر هب ملت نأ Les لح ىفل ةمارك ىشمن راوكالا ىع انلون

 ابرتلا هئطاول بح نم مئكلنو ailes ىف عمدلا لاجس حسن ه

à Me CE ERالمت _ىفك نأ و  LE PAU 
Lise bnبكي نمم  meابتكلا لمعتسيو ىوعدلا عم ميقي  

 ابنذ اهيظعأ راتخملا نع ىدعبو Lie has ال ىلتم تالزو

et Rés elهقيأر دقو ىسحلا ةياغ ىف ميكحلا  Dieتكلمو  Lanدينك  

 < ةطاحالا ىف بيطخلا ىبا نيدلا ناسل هيلع هبن امك هروعش ىم ىلعا هحر هرتنو

 ماعلاو .نتاضلا سنع رقت نقو ةتروص Le دناطلس نع Luis ةليوط ,le سن دل ند
 لون مل انأ «مالظلا داوس ىف حابصلا راهتشا راطقالا ىافآ ىف رهتشاو «مالسالا لها نم

 ءاجر لاومالاو سوفنلاب كلذ ىف مهسنو «ايلعلا هللا ةملك نوكت نأ ىف Lez لخبذ

Disضرعل ال هللا  Litانأو  Dies Leنع انرصقا الو «راصنتسالاو رافنتسالا ىع  

 تانبو لئاسرلا تالوطمب انيفتكا الو «راهظتسالا نم هتلماعم انلما نم Jens داقتعالا
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Ju, Siانسفنب انيكذتا ىنح  esدالقلاو انلاومأ ىم فراطلاب انحمسف «راكبلا » 

 Le Lo انياع (pa ىللا معنأ امد اميرغشأو « ناليلاو Dex روقوم مدلسالا 8,123 ءاجر انيطعاو

 نيب الو «هدعزو وعدملا ةيبلت نيب نكي ملف «داهجكلا ىم مالسالا لها ةفاك ىلع هللا

 هذهب مالسالا ةرصن لكي نأ هللا ىبايو كدامتلا ءام رياطلا وسحي امك الا «هذرو هلوبق

 اقداح ن وعقوتي كن وماسملا PUR xsobñn ىلا ةيبرغلا ةريوجلا هذبهب مدلسالا ملسأ اهلو

 xs دعاس نع انرمشو «مالستسالا دي هللاب BUT ىلا انيقلا «دهيدابمل مهنونطظ تءاس

 « مازنعالا ÀËS auf ليبس ىف اقفْنَأو عش هلوق ىضتقمب انذخاو «مانضالا ةدّبع داهج ىف

Lisنع رئامضصلا صولخ اهيف ىنغا فاطلاب انرصنو ءرئاشبلا ىلاوتب كلذ ىف هللا  

 هركذ !دغ امم ,must ايابسلا ىم les Lois Mi ىلغ انلغنو «ركاسعلا دوك

US 3كراسات لتملاكا  Dh cieهللا ةمعن  Ÿىصحملا اهيصحي فيكو ةاقوصخت  

 انقشنناو : ايكملا ظرفاس ea ةوجو ةيئابرلا ةيانعلا Lj تدبأ CAS ««رصالا اهرصخبو

 «راضتسملا معنو انسفنب وزغلا ىف عت هللا انرضتسا «ايرلا ie حونمملا رصنلا مثاسن

 نيحو «رافنتسالاو داهكلا ىلع Dash انلامعأ نم برق ام ىلا متملع كق امب انبتكو

 ىلع باوتلا ىف مهتبغر مككاب PR 6 ىبيعوطملاو دانجالا ىم داهيكلل فخ ىم ىفأو

xelbنيعيتكم هللا  Geهذهب هللا ةيانعو للبلد ىدعأ هللا رصنو مهب انج رخ  RSةدرقملا  

 عش هللا لأسن ىحكنو Jah“ ريتكتو انلامآ ىم كيعبلا بيرقتب ىضقت نيملسملا ىم

 ةينمألا غولب ىلا ىضفي فقيرط ىلا اندشرب نأو «لوبقلاو ىضرلا ةداج ىلع انلمكحي نأ

 هحر ميكحلا نبا لانو ءاهرياسل ناونعلاك اهضعب انقس ةليوط ةلاسر هذهو «لومأملاو

 ESS رباكالا ءملعلا هتمحخو «رياسلا لتبلاك راص Le ةلودلا ىف مكحتلاو ةساكرلا ىم

 بهتناو دحر Ven خالس 3 ire هناطلس علخ موي dés » EMI ىكت ملأ ناك دمايأ

 . . ةداهشلا هذهب عت هللا هباتا عَن هللا الا هردق ملعي ال ام ,sisi هبتكو هلاومأ نم

 6 مظعو ككامو £ مركو Dés . معلص ليكم Lisa هاكاب

 De ليكم وبا نيدلا CA ظفاحلا ىرشملا ىلا سلدنالا ىم نيلحترملا نمو

a) Voyez Sour. 2, vs. 191. 4) Voyez Sour. 14, VS, 37. 
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(DR 

 ريبك افوصتم انيد auf ريتك

 ىبعذلا كلا Av كرمي ةيردنكسالاب

ee Mn 

 ىسلدنالا peu لاله نب زيوعلا ME نب ىسك (MS ىلع ىبا دياقلا Pl نب زيرعلا

 نب el Qi نم دادغيبو متسر نب رعاز نم RKes عمسف Mes ابيرقت ou kw كلو

tuىبا ىم طساوبو ةفئاطو دزربط نباو  AAنبيع نم ناهبصابو ئنادنملا نب  

 هذهو ىوارفلا باكصاو حور ىنباو ىسوطلا sell نم ناسارخبو ةعامجو ةيققتلا سمشلا

 ناكو ةقدلا ةياغ ىف ىبرغم يلم ,be ةقبطلا

«uiهقح ىف ءايضلا لاق  és Liu, Lis,ىفدو ك1 ةنس ناضمر رثتاع ةرصبلاب  

eûtنبش 55 بناج  LS amiامو ضر  Lot,ءلتم برغلا لهأ ىم » REAناك ةطقن نبأ  

PISE Esكيوي" نحال  Kbقالخالا 3 » Joie JE,ةورملا ريتك ناك ئشرقلا  

 ميرك مالكلا نيل ةروصلا بوبحم GES سيك ناك بجاحلا نبا لاقو «ةيناسنالا ريزغ

 فرشلل هيتكب ىصوا هذا ليقو هعاجو ailes ملعلا لها ىلا انسحم لئايشلا ولح شسفنلا

 « هحر" ىسرملا

 sut ىليبشأالا ىبرعلا ىب ركب وبأ Das نب TT نب هللا dus نب desk مهفصو

 GE يديكم 8 مساق“ ىلع ali ارق. ئبرعلا نبا ركب Qui ريبكلا :ظفاحاا" ىضاقلا *

ss beعاقل =  mate élu beeمك  de,دعب  Ciقيرشعو  Riuىلا  

Lilقارعلاو  Det,ىع  dusاوذخاف عجرو .هتقبطو ةنيكس نب باهولا  mb me 

 ىثوتو .كبعتو Gao, AP ةنس رفاس مك ةيليبشاو

 «ريبكلا asus ىف

 ايركر ot رازجكلا باب فورعملا ززعلا تبع نب ىبتحي سندنال نم نيلحترللا نمو

 لسحرو MA لاجر ىم Legs bain كلاخ نب هللا كيبعو ىبتعلا نه عمش ىبطرقلا

pen pu |عيبرلاو ىسنؤملا نم  st 208 fr Lo Alanدعب لو انك  LTجيا  
 ىبأ نب ىفنغلا كبعو نوميم نب هللإ دبع نب دكيحمو ىلعالا MS ىب سنويو مككلا

 نب ديعس ةلحرو هتلحر تناكو ريزعلا دبع نب ىلع نم ةذكمب عمسو مهربغو ليقع

 DAS ىم سانلا عمسو ةدحاو مامث Conf bols كيمح نب dame Cet نامثع

 نب هللا دبع نب dust ملع نم كلذ ريغو ئعفاشلا ةلاسرو = رصتخم روكذملا

 هللا ue عم ارواشم ناكو ىعناشلا بهذم ىلا ms ىف ليبي ناكو مككلا“ دبع

 ىباو رشب نباو مساق نب ديحم ”سلدنالا Mo نم ةنع ,RSS 23 of ىبحكي نبا

 < دحر Mo ظخنس ىفوتو هرغصل Dust هنبأ هنم عمسي ملو دحاو ريغو ةدابع



AVR ع 

 ركب وبأ oi لامج ةمالعلا عرولا كعاولا لماكلا ملاعلا لماعلا مامالا خيشلا مهنمو

Justeنب  dust ba Delنم ناك ىكلاملا ىشيرشلا ىركيلا هللا دبع نب  ALT 

 نويساق حفسب رصانلا كلملا طابرب ىفوتو شيرشب 1.1 Riu هدلومو ىيعروتملا نيكلاصلا

Riuىف كمد  PFبجر  Liىلوت ةديفملا تافنصملا هلو طابرلا ةلابق  Kyoةرضصلا  

 ىضاق ىنوت املف ىرصانلا طابرلا ةخيشم ىلوتو فشمد مدقو فيرشلا سدقلا ميكب

 ملخ ءاضقلا هيلع اوضرعو فشمدب ةّيكلاملا Régie هوو ىكلاملا ant لامج ةاضقلا

dasىنيمأ هلاثمابو هب انعفنو هحر ىفوت نأ ىلا ةخيشملا ىف ىقبو » 

 رساي نب ىلع نب تبحم نبا ركب وبأ ملاصلا ةيقفلا سلدنالا نم نيلحارلا نمو
 فاطو قارعلا دروو ريثكلا رفاس هريغو ىناعبسلا نبا هركذ ريهشلا ثّدحملا ىنايجلا

 ال ام هطخب poule لوصالا لصحو ثيدحلا نم رتكاو خلب نيكسو ناسارخ دالب ىف

jeuتكن  fusتيدحلاب ةفرعمو سنا هلو ىناعيسلا ىبا لاق  Mag BAD 

 = xÂA عيل مهيلع هل نيحل زاجحلا Of ىم Gelée عم où in اهمهت ناك

amiىب ديزي تيدح نم  poulsىبأ ثيدح نم أريغص ارجو ايلاع مهل عقو هامم  

 تاييناليغلاب فورعملا ١١ be ىف ىعفاشلا ete بدأ ثيداحاو ايندلا ىبأ نبا ركب

 عمسأ ملو Fu su هداوم ناكو هنع ناليغ نبا نع نيصحلا ىبا نع هتيزورب

ni Lui aا فيلكا هني  FE us ouةنس  ofباتك عيمج هظفل نم تيعمسو  

 ىدجسسملا ميعربا نب لهس مساقلا ىبأ نع هتياورب ىفمكلا ىرسلا ىب دانهل دعزلا

 ail Lai مكاحلا نع ENS ديحا نب dus نيمحرلا دبع ىبا مكاكحلا نع

MSAنع ىداذحلا نيسحلا نب  deنب  slt diهقفيصم نع  batىنايجكلا  

 انربخا دادغبب بئاكلا نيصحلا ىب كمكم ىب هللا ةيه مساقلا وبا انربخا لنقرمسب

 دبع نب hate ركب وبأ انربخا راوبلا ناليغ نب ميفربا ىب Juste نب ديحم بلاط وبا
 ةملس ىب دامح Last نوراه نب ديزي انربخا ةملسم نب دمحم انيبخا ىعئاشلا هللا

 لخد !ذا لاق معلص ىبنلا نع بيهص نع ىليل ىبا نب نمحرلا دبع ىع تبات ىع

(oiدعوم هللا دنع مكل نأ ةنجلا لجأ اي دانم مهادان رانلا رانلا لعاو ةنجلا ةنجلا ! 

 نم انجنيو ةنجلا ,LE انجوجو ضيببو اننيزاوم لقتي ملا وه اسمو اولاق دورنا مل

a) S. Les. 
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 رظنلا نم مهيلا Gant Lu مهاطعا ام هللاوف هيلا نورظنيف باجحلا فشكيف لاق راثلا

 اضيا ىناعمسلا نبا لاقو <« ةدايزو ىتسكلا اونسحأ نيذللا ةيآلا هذه الق مخ هيلا

deدخولا سبه نية! هللا ذيع اقع الرع دنا  
 هللا دبع ركب وبا انريبخا ىعفاشلا ركب وبا انربخا ناليغ نبا بلاط وبأ انربخا داطغيب

cuiانربخا ئشرقلا ايندلا ىبا نب محم  dasنب كرابم انبخا ناسح ىب  Das 

 hole ناف نيحلاص ةباحص كقرري نأ كبر du شمعالا ىل لاقف Liu eo لاق

Lieتلأسف طساو نم تجرخ لاق ' SDملو ةباحص ىنقزري 3  Ditىثاعد ىف  

 انربخا Lost ئناعمسلا ىبا لاقو «ريبانط باكدص مه !ذاخ ةنيفسلا ىف مهو انا كيوتساق

 he هللا ةبه نب ميعربا بلاط ابا مامالا تعمس كنقرمسب ىبرغملا ىتايجالا ركب وبا

List ىلع ui; 5 لاق 8 204lls هبا Des C7? SLA ىلعي ىبأ ىلع تأرق Jos 1 

 دشنا هنأ ىبحأ نب ليلخلا ىلا هدانساب Ent باتك ىف ىيكي cpl نيسخلا' ىبأ

 رعاشلا .لوق

 اعيمج ىعضو كق نأ Lis ىلابح تالت انتيب ىف

Li usريق  aléام !ذاف  Less, we gaos 

 اعيجم © انيهتشا ه اذا ىتاشو ر افلل رهلاو صيبخكلل ىنجوز

 نأ نيعلا ىف ديبحا نب ليلخلا ىئع ركذو ئيحي نبا انخيش لاق كلَكُي وبا لاق

 «ىهتنا cale رمتلا RS عيجملا

méreنب ءالعلا باطخلا وسبأ  ueىب دمدح) ىب باعولا  dusديعس نب نمحرلا  

 نم ناك لاقو هيلع Lit هضيران ىف ىديمحلا هركذ «ئرملا ىسلدنالا مزح ىبا

 SL سلدنالب بنتك « ملعلا بلط ئنف* ةيلاعلا gi ءاكذلاو بدالاو ماعلا لما

 وبأ بيطختلا ظفاحلا ىركذو عمجلاو ةياورلاو' / ملعلا ىف لفتحاف قرشملا ىلا لحرو

 ةسادرو ملعو ةلالج تيب نم وع لاقو ىدادغبلا تبات ىب م ىلع نب MST ,تب

 داع مذ ايهيذ ETES فشمدو دأدغب ماقو هنافنصم ىم عضوم ريغ ىف هنع جرخأو

 دمحم نب NOR مساقلا ىببأ نع AZ RFOP Gau * ةيرهلا هدلببد ىذونف برغملا ىلا

ec) Lisez ٠ف. #( L.0.S.. CES e) J'aiىدبعلا.  a) Voyez Sour. 10, vs. 27.  &) L. 

ajouté ces mots d’après le man. d’al-Homaidi (man. d'Oxford). (رع Al-Homaidi: 5-586 g) Ces 

mots manquent dans les man, d'al-Makkari. k) Al-Homaidi: xiléæs te ىيسيكلا كعب 
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 اقودص ناكو هرييغو ىوحنلا ىسلدنالا ى ايلفالا نباسب فرعيو GP Lies دز نبأ

XSS ,> 

 ةمثالا لحا ىكلاملا هيقفلا ىبطرقلا لاله نب مساق نب ىيحكي ;le وبا مهنمو

 قرشملا ىلا لحرو va ةنس ليقو PP Riu ىنثوث' ء Ho LCA pos ناك داهولا

 000 MAN ب ES نمو ند د كلام malo عفان ىب هللا دبع ئم :

 ةركاش هراذ ىف تناك غبصا نب سابع لاق «ةرجشلا بحاص وهو ملعلاو لضغلاب هقصيو

Dstusانعفذو خضرو <, ىضرغلا ىبأ هلاق لكس 15 هدوجسل  ‘xs 

cran moe reاه جلا  D 
 , ملعب ىنعو ميح Of ىف مسالا um ةدابعلا ئف نيرقلا. عطقنم ناك ىضرفلا نبا لاق

LEدرولا نباو ئطويسالا نسم رضمب عمسو ريسفتلاو تأآرقلاو  conteمهريغو نابعش  

 هب كلما لمعلا ناكو هيلع oué ةدابعلا نأ الآ ةيأورلاو هقفلا نم ظح هل ناكو

 ىضاقلا هيلع che VAT ةربقم ىف نفدو 6 PA ةنس حر ىفوت Ge هملعأ الو

 نم انيلع ضافأو هحر خيناذ قم نايح هيلع ىلص مث ميلسلا نب فحسا نب ليحكم

 «نيمأ هتيانع راونأ

 مظن هل عرابلا بيدالا ىليبشالا ىفدصلا ميعربا نب duel نب ليكم ركب ni مهنمو

 سلدنالا نم eo كولملا مدمو هريغو نيبولشلا mi ىلع او رق si, See نسح

 اعجار وكف ريسي رزنب هلصوف مركلاب Con .ناك ىم صعب اهب م رصم رايد 36

 نم هيظن نمو «هريغو وكنلا ىف ءابجنلا نم ناكو هحر ةقربب. Gé برغملا ىلا

 هرخآ ,SU هلوا طحللا هرداصم. لسبب سممأ نازل قبلا دلما[ ""نايشف

 هرفازا لولطم نسحلا نم Un بمد لطف folie ىنفرط كلسرا
 ةرماع aps ام ىمسكب ابدج ىنبقعأف ىظحل هيصخ ىف تيعر

ssh SOSركذلاب  seitهيفا كفضؤلاف  ERA) LE 

 عتادبو همالك ىساحم نم ةلمج دروأو نابح وبأ ut ريثا هيلع ىنثاو ةليوط ىفو

 ءعيمكلا هللا محر هماظن

a) Les man, portent .رضخو. 2( 5. "ا 
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CUSبسنلا  deنب ىلع ىع هب ثتذدح ىذلا د نم راكب ىب  desويزعلا  

pl] bisكيعس ىب ا ع )555  Feود 7 8 نم ما عمسو  MATىنذاييشلا ى  

 ais عامسلل ةليطن ىلا هيلا نواحرب سانلا oi سلدنالا ?PAS El es زاوقلاو

 ةعامج هنم عمسو Aline HET هنم عمسف دهع ىلو وهو مككلا رصنتسملا همدقتساو

 سلدنالا ىثآدم ىدحا ةليطت ةدلب ei ىلو Lise ةقت ناكو ةبطرق لما ىم

6 pLaŸ} نب فسوب نب رمع as 

 ثّدحملا ىسنابلا ىراصنالا .ىنسحلا وبا deu نب يحكم نب ريخلا دعس مهنمو

des,ىلا  hé piئبشلا  HS,راصبلا _ بكرو سقملا |ىسلبلاوبتتكي «ناك  lé 

 ادارطو ىلاعنلا هللا دبع ابا اهب عمسو ىلازغلا Dale ىبا ىلع دادغبب هقفتو قاشملا

 نكس مق اهب ةيطاف هل تدلوو اهب يوزتو اهنكسو زرطملا دعس ابا ناهبصابو اههريغو

Sidىدنكلا نميلا وباو ىنيدملا ىسوم وباو ىناعمسلا ىباو ركاسع' نبأ هنع ىورو  

 ىبا ىلع SLR نيرخآ ىف. AT ىعس ani DU هتنباو : ىزوجلا نبا جرفلا وباو

 خيشلاو ىونزغلا هيلع ىلصو دادغبب هحر of ةنس مركملا ىف ىفوتو ىزيربتلا ءايركز

 نفدو نايعالاو ىبنيزلا ةاضقلا ىضاق هترانج رضحو هيصو ناكو ارصقلا عماجب ظعاولا

 < هنه Ron ىيعمجلا ego, dis ,ىب :لمحلا ماسالا! ىبنادللا vus بناكلا ىلا

 مساق ىم ةبطرقب عمس ىجاتسالا نوفلخ نب رمع نب رصن نب es نامتع وبأ مهنمو

 ىم دادغببو ىبارعالا نبا نم ةكمب عمسف لحرو امعريغو مهلد ىبا نباو غبصأ ىبأ

aةحامجو رافصلا ىلع  Lesتام » : 

Lie task Le, ناك (bit li dis mu és 
 نم عمس هلاعب اريصي تيدحلاب  SUنمو كبكاصو حاضو نب  WAYىب ميعاوبأ نب

 ?= ىب دكيحمو  ducمعريغو ىنشخلا مالسلا  dsباحصا نم ةءامج ىقلف

 قوزوم نب رصن مهنم ثيدحعلا  DASكنسم دنع  ulهبتك ىم كلذ ريغو ىسوم ىب

 نيكسم نب ثراكلاو مكحلا دبع نب هللا دبع نب كمحمو ىلعالا دبع نب سنوبو

 هنع ثدح نيرخآ ىف  dustنباو كلاخ نب  des plديز ىبأ ىباو مساق نب

Tom. I, : 113 
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Jus goss ىلا Rai | كاتخالاو es Mo نس Géo M Ru mon AS Ou (dé 
 فاق وب 1 :

 نامثتع ىبأ نع يور ىشيلقالا ىبيجاتلا فلخ نب نمحرلا دبع فرطملا وبا مهنمو

 ةنس اجاح لحرو ساف هيقف ليعبمسأ نب سارد ةذوميم ىبأو ىطبرجملا ملاس ىد كبعس

  PFتب ىبأ ىم ةكمب عمسف  CNEصقح ىببأو  RSفحكاسأ ىبأ نم رصمبو

Kim هدلومو دنع Mes هيلع GS ديقو هعيج ON باتك هنع ىورو نابعش oil 

ce, PA 

 مهنمو  niغبصالا  ueكلو ىرقملا ىليبشالا ناكطلا نباب فورعملا ىلع نب زيزعلا

 ةنس ةيليبشاب  Faللحرو  Meكعب بلكي ىفنوتو بلحو ماشلاو رصم  Riuهلو هدا

 «!دتبالاو ققولا ىف ”آدالا ماظف بانك  Raeفوركلا جراخم ىف  faiteلوصا ىف

 هوجو ةفرعمو ند اند يل را نم ناو ءاعدلا بانكو تأارقلا

 دمحأ ىب ليكم نب حيرش ىلع تيحكلا عمسو تأارقلا  oiبيطخ بقا ميرش

 هلوق هنم نسح رعش هلو ىبطرقلا ةداعس نب ىبيكي ركب ىباو ةيليبشأ

 اهقئاشر ىم ميصيس  اهقشاعل ايندلا عد

A gp ا رو < ياس حرس 

 ب وسر بج را ع 2

Laos ىم us اهللذي عم وذو 

 ىورو دمحم نب حيرشو نوشيع نبا سابعلا ىبأ نع هدلبب تأآرقلا ذخاو  Lieنعو

 عال با  Atىب  re dueنع ىثسنلا فنصم ىورو ىبلكلا  ulنبا ناورم

  Ga, duمك الل  cit ESTندد  Jo, Desا را كرر
 و دنع ىورو «هردق لجو «هركذ رهتشاو ماشلا لخدو اضيأ اهأرقأو

 ريغ تععمس مهضعب لاق © سنوي نب ىلعو ظناحلا ىليبشالا فحلا , Dotسيل لوقي

Len Gi ليكم نسحلا وبا ريثالا هبلغ ارق USE ىبا نم GAS ملعا برغلاب 

 عيمجلا هللا محر ايعريغو عيمسلا ىيع نبا بلاط وباو ىلعلا « |

FFA im كلوو où Kw عم مق ىرفاعملا CAE نب زيزعلا dus غبصالا وبا مهنمو 

Du انربخا A due نب رمع وبا انربخا مساقلا Loi نب ناميلس نع bull ثدحو 

foi 

oo 

lo 



Fov 
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sh 

 كلام نع ىيحي نب ىيكي نع حاضو نب دمحم نع غبصا نب. مساق نع رصن ىبأ

 ,Cao ةرجاهلا Jo مامأ سنا ىبأ

 رصم مدق ىبطاشلا '"ئدعسلا ةياعت نب هللا due نب زيرزعأا dE كيكام وبأ مهفمو

 Lou ىربكعلا روصنم اباو نيححلا ىبا نب ىسحلا Li عمسو ملع بلاط فقشمدو

Lai,ىبال ثيدحلا بيرغ  dusنب مساقلا  pluهيلع هعمسو مكاعملا فورح ىلع  

 Po Kw ناضمر ىف فشمد لامعا ىم où Cl ضراسد ىثوتو Si ASIA وبأ

 ©« هضرو <(

 ةيرقب كلو ناسح ىب كلام نب رضخ نب ه dat نب هللا due نب رمع نب معنملا

 فشمد ىلا راسو BOUT ىلا مدهقو où ةنس مركملا عباس ةطانرغ لامعأ نم ةناياج

 ,DS ةيماظنلا ةسردملاب لزنو 4.١ ةنس MES دادغب ىلا رفاس مك ةّدم اهنكسف

 مكحلا ىف MST Gilet ميلم رعش هل الضاف ابيدا ناكو هيظن نم اريثك هنع سانلا

 ملعب ةفرعمو تاضاير هلو اقذاح ابيبط Lies تاضايرلاو سوفنلا ,Qi تايفالالاو

 افيطل قالخالا نسح تمسلا ميلم ناكو موقلا فيرط ىلع pale مالك هلو نطابلا

 ىضاقلا sh نامزلا ميكح هل لاقي ناكو SAN ةنس فشمدب تامو باوجلا رضاح

 نيب مك بويا نب فسوي نيدلا حالص ناطاسلا ةرضحب هل Ji هنم ضغي نأ لضافلا

 هلوق هرعش نمو COMME تيبو ناسيب نيب Le Mis لاق ةطانرغو ةنايلج

 سبنلاب عئابطلا فشك مهتفشاكو ١ شضبقلاو طيبملا يلع ضضحي سا
 ضرعلاو تقولا ذنآ مه نأ KG qe Less ىسايق مهيف ىل مقناف

 ا فرطلا فصلم ادرفن يورخ ١ نكي ناو اولخ wall رسك مزالا

 ىضيي AR ىسف لاب هودشمك الفاغت ىضغاف de نم صخشلا ىرا

 ىضقت ىون دق Les نحمل نم joli نكح -. جوبتسارفو bis ىف, تس 0

 ضغب. الو سوفنلا ىف Dés ut, aile ملسيل Lil مهبناجل

 ىضعب ىل ملسيل ىضعب نع تيلخت ١ ىنكمم ناك ولو ىموق نع تياخان
 ضرعتم مهل راوز كاوسو ١ ضرعت رباكالا نع كارن .His لاقو

a) 5: VE 
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æ? An يس 

 posais Les عمر, ئنصم ...٠ ol ةعاضا, نابمزلل ةرايولا .تيلق

 ضيقن ءاضقلا ىمض ام ردقبف ele مهملا Lo كلا راك نأ

 Sa اهرخآ لاحلاف  الوحتي نأ لبق كراغم le لاق

 الجلل Le Slt لضألب ىف ليتل وي ١ ةظفل RU pe ىبيملا قا

 ديعبلا عيدبلا بحاص وع لاقو ةديرخلا ىف دامعلا ةركذو « معنملا vue مهضعب هاّمسو

 il cit“ .«فيبطتلاو. سينجتلاو عسيرصتلاو عيصرتلاو aille ميشوتلاو

«sell روصنملا ركسعل ىنأ كقو فرم لد ميقم وهو aille فيرعتلاو ربرقتلاو aile 

Liهماستيأ ةافغلا ىنقا اعجتنمو 2 هماسح ةادعلا ىنفا اكلم  

Les debىف واثب فيكف 2 ةداعس نامزلا ىف  Suهمامح  

 همام مومغلا ىنفي ىذلا كادن ركاش وقو هنيد كاش كدبعو

 mal Mi لابو عبر CLS © ad مهسو هاما .Qui ىو

als, suite ke,  aplu of sULs nus معتم 

alé ès Colt Le dk مراكميب نسم .انتدوع. امل ,انيتا 

ERRONÉE هريصن a بيغي ال ثوغ كامحرف 
3 _-_ 

 « ع ساو ee اذهريغ دحر كلو

 eue تاارقلا ,Li je .ةيطرق لها ئرقمو تأارقلا ىف حاتفملا cils ىبطرقلا
 ةكميو سيفن نسبا سابعلا ىبا ىلع رصمبو ىديرلا مساقلا ئبا ىلع ناّرحبو ىنزاوفالا

 Use ناكو راسمسلا نبا ىنسحلا ىبا ىم فشمدب عمسو ىنيرزاكلا سابعلا ىبا ىلع

 ىف تامو FER كلو هتقو ىف هيلا ةلحرلا تناكو اهنونف ةفرعمو تاارقلا ريركت ىب 5

 « محر ةعامجو ساحنلا ىب فلخ مساقلا وبأ هيلع رف أ Gin ةدعقلا ىذ

oiكلو ىسلدنالا ىلهابلا مككلا  saleنس  Fatجحو  Xiخمس اضيأ 2« هل"  oÙn 

(ke,ماقأو قارعلا ىلا. .ىضم مق ةيردنكسالابو رصم كيعصب ٌارقو فيشمد  Sesملعب  

a) G, 0. 5 .تبغي 

. loi 
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AAكت  

 اناتسرام ككسعم ىف هل اشناو of Riu هاش كلم نب دومكم ناطلسلا مدخو ناببصلا

 بايب oies of غنس اهب تاو vies للا: ole مت dub lé اليا ىلع لقي
 ةعاضولا مهن هامس زعش ناآويذ هلو ةسدنهلاو بطلاو بدالاب ةنرعم !ذ ناكو سيداوفلا

 رصنو ىروصلا بلاطك فشمد ةنيديب !وناك ءارعش ةليج هيف ركذ ةعالخلا à ىلوال

 اهلوهو اهغخسب Etes جوزمم ةبيرغ تاهكافمو !ko تاهوذ هيفو ةلقرعك امهريغو ىنتيهلا

 فارطالاو نيثَعملا نم اقلخو ثاثالا نم اعاوناو Shot نسم اعاونا هيف ىقرو اهفرظب

 بقلملا مكحلا ىبأ نب دمحم دجملا وبا لضافلا ASUS هنبا ناويدلا اذه حرتشو

Mailsمالغلا هانا اذا ناكو ةبياطملاو وهللا مثاد ةبعادملاو لوهلا ريتك ناكو ةلودلا  

 ةلقرع هيف لاق joe ناكو ةسيرهلا كل ملصت هل dois مك mani سجيف ءىش هب امو

maub Loنوهعا وعاشت  mb eye Limit àهللا  

Leىف داع  SWىسفو الآ ىتف موي  aileهيتري اضيأ هلو 5,  

 مكحلا ابا ىنكي ىذلا ميكحلا ىلع مدو بكاس عمدب ىكَس :نيع اي

 Xi ينم نه قو PTE nc DA هتبيش ىمحولا محجر ناك كف

 مركلا ىتف احلا ess RL راسك état és اح

 هلوق ةنسحتسملا مككلا ىبأ تايانكا نمو

 عاطتسي ال Le ie لمحاو yes كيف كباكا is) ملا

 PAT عفتراو SIT لامو 22 تلقتسا وجلا مجنأ Le اذا

 € رابلا ليكتسملا 55 0 تعمج لذ ele ى يدير تكاد sde درعش نمو

 € عماجلا ?Le ملاعلا عمجاب نأ ركنذتسمب « هلل سسبلو

es si treىناص د ميعاربأ نب ناسمياس  dىناسيقلا ىطانرغلا  Xilmaieئه  

 هلو msi ىف بانو. ةرهاقلا ىلا مهقو. off ةنس كلو ىكلاملا هيقفلا ةطانرغ لمع

 Gun, 6 WP Ru ةرهاقلاب ىفوت un رعش

 كلام انمامأ ىقلو جحو رصم لخد ىسللنالا مع ابجكلا دبع نب تولاط مهنمو

oùنب مكحدلا ىلع جرخ نمم ن اكو ةبطرق ىلا داعو مضر سنا  ndنب  MS 

 kb fs 5 ac ىلا اوفحزو رذنملا هيخا ةماقاو هعلخ كيري ةدنقش ضبر لها نم نمحيولا

a) L. \9Y. 6) Lisez ai e) 0. sur la marge: af .ىلع ىطخ هلعل à) Lisez «ىفاصلا 

e) 5. 4. \ 
» 
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nestتولاط هيقفلا رتتساف مهنم ىقب نم رفو مهلتقو  Laleىمارت مست ىدوهي دنع  

 مكحلا ىلا هب ىشوف مكحلا نم انام هل ذخايل بتاكلا ماسبلا ىبا هقيدص ىلع

 كلام تععمس دقو كيلا يرخا نأ ىل لحي فيك هل لاقن هضبوو هفنعف هيلا هرضحاو

 نم اذه نعمس دقل هللا لاقف ةعاس ةنتف نم ريخ de رئاج ناطلس لوقي سنا نبأ

 هلاس مث نما تناو 57 لا Like لاقذ هنعمس لق ىنا مهللا تولاط لاقف كلام

 me ىب ردغن ريزولا اذه تدصق ىنأ مت ماع Ba ىدوهي دنع لاقف ut نبأ

abat nan) tee nico meta plait, ie au00  
 Le تولاط هيقفلا ةوعد هيذ تبيكاتسا ليقف ّلذو خفاف ىف كلذ كعب ماسبلا

 تامو بلح ىلا راس مث رصم ىلا مدق رعاشلا ىفاذيقلا ىبطرقلا ىسيقلا بيدالا فورَخ

Le Lesىتلأ ىف ليقو 4.8 ةنس ةطنح تح نع  Loueةنس لسيقو  doحوش هلو  

 ىجاجزلا لمج pré هلو us فلا هاطعاف برغملا بحاص ىلا هلمحو هيوبيس باتك

 ا 01 unes اريغو'ئليهشلا دنيرا با ىلع dj VASTE ىف بنك
Leرصانلا نب رهاظلا حدمو نيدلا  Letساك ىف هلوق هنيذ ديج هرعشو.  

Liمسج   Lisulايمحلاو  àحور  su "لك دايودعااضرطلا» لسع ١ peدرا  

 سبح ىبص ىف لاقو

 اسويع à plait ps fé Le تنكح (fl ىضاقأ

 اسوقنلا بلس نا هنكست ملو du 15 مهاردلا ىلع تسبح

 a راجاشالا ىم ,x ui . هلئامش ىلحأ ام لينلا بجعا Le لاو

 pin paf بوبه « هيف بهذ عزن ىلع ضايف كلخلا ةنج ىم لاقو

 حاسبرأو قازرأ Le? Le it أوسمعز امك ءام هتدايزر تسيل

Àفورحلا رخآ ءاي مت فاقب ىفاذيقلاو  Loueفلا مث ةيجعم لاذ  Deهلو  Hu,بنتك  
Ce 

 ةورذ هذه بلطي بالحب Se نبا caMi ءاهب ىلا اهب

 بسحلاو SU رونو ايندلاو نيدلا ءاهب

 ىبا تلج كانسح نم عا اونالا ةناضم تبلط

a) 6. 0. 8. Less. 
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 بدالا عراب فورسخ ٠ ىسنأ ملاع كلضفو

 ىبلح افص بلح ىفو ١ هرطشا رهدلا تبلح

 ئم ةناسكانلا LAS 8 ارسلا ريس لوسيذ بحسي «٠ رهاولا mile € SU بسكلا وذ

jeهيبنلا فورضلا ىلع نميو «اًرقلا  keyغابدلاب ىهع بيرق « غابصلا ىناق هيبا  » 

 Suit nil «هباها رهط اذا « عاضو malo ءكنث عاذ لب «عاض الو هظرق بلاط jo ام

 «بيرض هل سابللا ىف Le «فوصع des À fes «فوسلا Me تيتا «هياهيو

 «:ريضخلا ىصغلا هقرو نم ىرع اذا «ريظن هل بايتلا ىف الو «بيرضصلاو كيلكلا لون اذا

 ىذ وهو cc !درب L5e,8 افاكل ES نوحي « عوضلا ىجرا « عوذلا ىجرف xs ىلوملاو

 قروهلا وروع دلكح الو “< برح : نبأ ناسايطك S » أدب Labs D ارح LAS نيلاحلا

 نم AS dc ماسف ماس لا ضايبلا هامذ وأ < ماكف ماح ىلا داوسلا fe نأ «« برصلاب

Azءابركلا لليسبج  LSىعرب  Fo)مجانلأو » Ÿنسم  Alةاكسلا  (ex sl, sui 

 case راوشالسلو fosse راسيخالل FEV 6 lan هيديم لاز ÿ « مجكانلاو رجاشلا ىعرت

ilsلوححلاو ةوقلاو 4 لوطلاو  de 

 ىقلو , باح ىنكسو ةضيوفلا ob اجاح <, نايج لما ىم " كلام نب كلام مهنمو

Dsهلوق هل كشناو ناردع ىب ميركلا  

 Je الو درو ىللاع هنم ls لا هل تعفدا ان us فخ So اي

aviكسقو «فلاصو هيثار تانا ام  dueالو  queىلع  JM 

Eu ةلاح ءوفصب 6 Jay ّىمو ان 57 Es RG es 

 ىبأ نم عمس ةيرملا لها نم  ueا نزلا هللا  pieدخاو  neىورو تأارقلا

  Le Loiىضر نبأ مساقلا ىوباو ىبرعلا نبا ركب ىبا ىضاقلا ظفاحلا  cotéترو 0

 ىباو ىعاضقلا باجحلا ىباو ىطاشرلا ديكم  vusنب فكلا دبع  beىباو

prés ىجررخلا das نب ىمحرلا due مساقلا Lol نمحرلا دبغ نب رضخلا وريع 

  Lesاجاح  juiةنس ىنأدلا ةيطع نبا هللا دبع وبأ هنم عمسو ةيردنكسالا 4

 ثدحو  mie«هيغو ىفرعلا سابعلا وبا ةزاجالاب

 0. ARE je (a ة) 0.ليخب» ه) 5 نبأ
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 At ىلع Li ىنكي ةيرملا jh نم he» ىسيع' pi € بلا نب روصنم .مهنمو

faitهلبق روكذملا سيمخ نبا نع هدابب  fesوبا هزاجاو ةيردنكسالا لونف هذي  

 <« دحر oi ةنس mon مهضعب ركاذ اميذ دنع DES دقو هرغص ىف ىفلسلا رهاطلا

 ME وهو ةيطرق D نم ىرفاعملا, يرفم نب نيسحلا نب دامح نب يرغم مهنمو

 géo نب su ؤوكذيلا بحكص ٠لاجرلا ملع ىف ٠لافتحالا باتك بحاص Dis نبأ

 ىف .دهتجاف معم قرشملا نع ردصو هلاجر نم ريتك ىف هكراشو ali هتلحر ىف

 اهنطوتساو اهلونف ىاضو نبأ توم die ةكمي ىلا اعجار رك مت سانلا ىع ,dut ةدابعلا

 لحر ىيكالاصلا ىم ناك هنا فيقع رمع وبا هقح ىف لاقو «كلانه sa تام نأ ىلا

Asوحن ةكمب رواجو  Ru Feهحر اهب تام نأ ىلا » 

 عمسو اهيف جح ةلحر هل تناك ىقرشلا رغتلا لها نم Game نب 5 EU مهنمو

 ناكو هفيلات نم eat ىف ىداهلا باتكلا نايفس نبأ هللا دبع ىبا نم ناوريقلاب

 خوبش ىم ىبيجتلا كلملا دبع نب use هللا دبع وبأ دنع < احلاص الجر

Mal ot wi wo | 

 دبع EF ىنكي ةلويروا Mot نم ىكبصالا ele نب كيحا نب كعاسم مهنمو

 ىلع ىبأ ىنيظناحكلاو ASE « cie كيان le دأ نع ىور ةقوعز نباب افرعيو نمحرلا

 es Abe bn بلاغ out ركب وبا هيلا“ بعكو ئبرعلا نبا ركب te ىفدصلا

 دنم عمسف ىربطلا هللا دبع Li ةكمب ىقلو اهدعب ه Sim nas ali ىذاف FI Kim ىف

 La ىقلو هيقفلا رفعج ai نبأ كمكم ىبأ عم pan ىب د Lie plume جحيكص

Dasنب  aمامالا باكصأو ىوطرطلا ديلولا ىبا ركب ابأو <,  (alىلاوغلا دماح  

 عمدت ss ىلا فوصنأو دنت نم مهئاقلب ىواس مهاوس ةعامجو ىرزاهلا هللا دبع اداو

sisاولعلا| تعا )و نخلا و... نيالا  als,ثّدح نمعو عرولاو حالصلاو ةفرعملا لها نم ناكو  

 ds وباو ىطانرغلا ىرغتلا ياجحلا وباو لاوكشب نبا مساقلا وبا ةلجلا نم منع

DASىب معنملا  Aملف لاوكشب نبا هلفغأو مهربغو  s À;ىف  lolىور هذوك عم  

 هللا طوح نبا ناميلس وسبا ie ىطانرغلا ىرغتلا ج اجحلا وبا هذيملت لاقو 6 دنع

BASSىنوبخأ لاقو « دنع  ASوبا  dusىءاسم 2 نوحرلا  x)قرشملاب ىقل هنأ  

a) آم نبل 4) G dust. 
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 رعش تيب ءاجف ريسافتلا ضعب اهيلع ارقي ناكو افصلا باب كنع حابصب .فرعت ةأرمأ

 ال: ئيشلا Ju dat نبا dust ابا puit اولأسف بحاص هل لف els دعاش

 تدشناف ايحاص هل را

 بيغم نم اهل Les تءاضتساو 2 اليل كّبحا je سمش تعلظ

 بورغ نود بولقلا سمشو لسيللاب برغت راهنلا vu نأ

Pl Re 20 SNىفوشو  sol ةنايفللا ديرة انف مغياخللا ١ 

OÙ Cul co voi us ni pesلولا  mb UNSنم  ke, al &blié ot 

 «ىهتنا ىرهوجلا Mmes 2 ىبا نع هنع ثّدحو ىفلسلا رهاط ىبا نم عمسو اهيف مح

 اجاح de, me ىلا بوسنم ةةرويم !NO) ع نم ىرفاعملا نامعنلا ىب نامعنلا مهفمو

 ةباجاب هيلا راشي ناكو سانلا diet هدلب ىلا لفق مق ةّكمب رواجو ةضيرفلا ىذأف

 < دحر 44 نس ىفوتو ةوعدلا

 اهتيحان وأ ةشوطرط لقا نم ىمرضتحلا روث Cal نب هللا due نب فلخلا معذ مهفمو

FF Xi aie عمس ىناهبصالا هللا دبع Li كم 0 pi ىذلاو en 3 0 

pairsرفملا نب نونلاب تبان  OZفسوب  ak! esودعم ىكسو ةخيسنلب ىم  

 ىعئاشلا بهذم ىلع هقفتو اهنم ىجورخ كعب رصم مدق ىفلسلا لاق ء«رعزلا Li ىنكي

Dos,فئافلا رعشلا لاقو  (Joue,بنجر ىف تامو هرعش امم ءىشب  Riuرصمب 00 » 

  Eireقرشملا ىب 0 للحجر ىسلدتالا هللا دبع نب مامض  Keىور نمم وهو دادغب 6

  dus eeمسالا نب دكمحأ جر 54( وبا مامض نع ىور نممو ىسلدنالا ملسم نب م كسلا

Ke ةكسن ىف عقو اذكم رابالا نبأ لاق « ىنظقرادلا Er ىم ىدادغيلا باشكلا 

 باب ىف كلام ىع ةاورلا ىف ىنطقرادلا فيلات نم  aie usةمجاعملا ناضلاب مام

KAÈ لاقو » Labs, SAS نسع كئاسع نى كلام نبأ = ىبأ so, ىف LAS اذكعو 

  LS BAËنب  MESءاهلا فرح ىشو ميملا كيدشتو ءاهلاسب هللا  skaىبا ديلولا وبا

 ىم ىضوفلا  SE«ىهتتا ملعأ هللاو عصا ىدنع قوالاو
 تت ير ل يي

 نب نمحرولا De ىلوم Da; kate ةعيرف CG نب as نب ةورع نب 'ماغرض مهنمو

a) Les man, portent «ىوربب 

Tom. LI. 114% 
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 Lea ناكو قرشملا Li خاحر x.) SU MST ىم سلدنالا ى J see ليخادلاو ةدواعم

 | «ىزارلا هركذ

MOT نم ىرئاعملا رماع ىبأ نب رماع نب هللا دبع ىب dust ىب هللا دبع ris» 

 ىم كلصاو ةيطرق  est 845روصنملا كلاو وهو  posىبأ  saleىنكيو  Liصفح

 ثتيدحلا عج  Dayدكدلاخ نب كديحاو ةبابل ندب رمع نب ليكم نع  SMند

 نع 00 كعولاو  CA à 86ةيوازلاةثلعأ  1 OÙ die Lait dus piرد

 عفتنيو هب عفتنا فيدص  ae Mlle Liنم هثرصنم تامو ىبتكو هديتك  Seقفدو

  KA SDSداجر ناكو ةداشو حل لاقي عضومب لسبقو برغملا سلبا رط  Lilleلاقو ءاحلاص

 رخآأ ىفوث هنأ مهضعب  due Ke«رصانلا نمحرلا

 (BY ركب ىبأ = نبأ ىلابهبشأالا y) sas jh JM» هللا Uus Dust oi مهفمو

Cod ii OM € co)ىلا لحرو ىدادغيلا ىلع ىبأ باكدصأ و يفاشم نم ناك ىوغللا  

 هبدحاص هدعب مزالف ىفوذث نأ ىلا دادغيب ىفاريسلا مزلو سددنالا ىلا Des ماف قرشملا

Liوبدا ىكحو «©سراف ىلا هعبتاو لاج ام ثيحو قاوعلاو دادغبب ىسرافلا ىلع  ca 

 دمحم وبا هيلا Pl salt ىف محبصلا ةالصل سلغ ىدادغبلا ىلع ابا نأ ىناجرجلا

os ailناك نوم  alلوا نوكيل هيلا جلد وأ هيف تاب دق رادلا يراخ  She 

 مك لا كل لاقف ىسلدنالا دلل كيع اعنا لاق نوكت ى 5 ككيو لاقو ىنذم عاشر اذ هيلع

 ةفرعملا Koh ةاكنلا رابك نم ناكو كنم sut Go هجو ىلع نا هللاو ىنعبذات

 CPP Gin دادغبد ىفوشت ail لاقيو هيويمس باتكل مك : عمجو رعشلاو ةماعلا

 ضقخاو ناوريقلا ىطواف سلدنالا ىم لحر ىبطرقلا فيشر نب هللا dus مهنمو

 نآرمع Qi هخيش Léo اريخ افيفع ارعاش Lao ناكو % هقفتو ىسافلا ناردع ىباب

Siهرعش  doىصمب هفارصنأ ىف ىفوذو ةضدر فلا ىذا اجاح  ad sis 511 x 

 هلوق جذومنالا ىف فيشر نبأ

 ىضقذاو تام دق لبق  رضان ملا امنيد اضقلاو ريداقملاب ىضرلا كلامعا ريخ

 اضرغأ انل اركي ل جم ١ ١ sv !نفاج كلابخ نم ئليخ bin هلوقو

 اضغبلا هل رسي نم رشبب Lilo هك يع ناسنالا ضرعي كفو

 ةلالجلاو ملعلاب اهيف هراهتشا دعب رصمب تامف عجرو هلانف محلا داراو يذومذالا ىف لاقو

 ابا

Pva 



Fvi 

PAS 

 كا

 ةخةضيرفلا 1 ذأ نم هانمدق امل فلاخم 2# حر st نيعبرالا وكاذ €54 غلب كقو

 Cabot هللاو نيقرابعلا رابالا نبا ركك دقو

 Das ىب ةكلط ىب هللا دبع وهو دمحم Li اضيأ ىنكيو ىرباجلا ركب وبا مهفمو

 نب نعو ere 3 cé ىورو ةيليبشا وه لونو ةرباس نمي هلصا, ءللا due نبا

 co هللا دبع di مهياع or مزكلا وبأو هاب نبأ ركب وبا مهم سلدنالا برغب ةءامج

 درسيف صصقلا عم هيلع بلاغلا ناك وهو اهريغو ةيليبشاب Be هب. فقلخو هيلع مايقلاو

aiناكو ةماعلا ىلع المج  Like١ ناكو مرح نبا دمحم ىبا ىلع ثر هلو  

 نب US ىب den ركب si نسع ىورف قرشملا ىف <,« سيرعأأ عماجاب مثالا

 خلاسر jo حرش ىف US فلاو ىنوديولاب :فورعملا ثيدحلا ىف فلوملا هباتك ىلع

 نام باثتنك Lois xäsile لوصالا ىب < RE pe SLA علو دئاقعلا CO Lead Le نيبو CAS a ىبأ

 ريمالل ٠ aff مامالا كلام بهذم ىلع ٠مالسالا فيس dl رخآ باتك ىلا لخدملا

 لحر هنأ حلا لصف ىف ركذو gl بحاص ىجاهنصلا sui ىب ميمت نب ىلع

 هنع ىور 2 ue Les ne ىلا لحر مت ةلم رصم ىطوقساو ها“ نس !KR ga لا

 ىناوريقلا este ىب فسوي où ح ASS وباو ىنامتعلا دمكم وبأو ىناييشلا رفظملا وبأ

leىبأ دمكم وباو ىودبعلا جرذ نب نامتع ورمع  KOىبكنملا  due oseنبا هللا  

ES ali : 

prieوبا  desقوزرم نب كمكم نب هللا كبع  GSىسلدنالا  de,اجاح  

 نب دعاص مساقلا ىبال MST تاقيط باتك ىفلسلا رهاطلا وبا RAÏ هنم عمسف

 «دعاص ىع Ji نبأ نع دنع هب CRE ىلطيلطلا ديحا

 ىور ةذكحطم ىباسبب فرعيو ىسوملا Lait SA نب هللا كبع dust sal مهفمو

 des ابأ ىقلو قرشملا ىلا لحرو هب ,Do ىوحنلا Golf ىبا ركب Lai نع

 نسب aa هللا دبع وبا هنع طلخا نممو باذالا ميلعتل ,A ححو هريغو ىنامتعلا

a) Les man, ajoutent «ىبأ 
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 55 هسفنل ةيرحنكسالاب ىساببلا ىب هللا

 داديلا نيدتما .le | .ىبعو ىلجا نيوفحلا دم

été he Loدجفر !. US ىداعملاو :ىلاوبلا قلتم :٠ 

 داوسلا ىلع volaille بتكيو ضايب ىلع داوسلاب بتكاذف

 : 52 لوق ريظن اذهو

 داديلا ةفلاخم امهنيبو Le ماياللو طخ ىلو

 55 ىف اضايب دبتكتو 2<ضايب ىف !داوس هبتكاف

 شي عت هللاف ظفاحلا ىفاسلل ةقباسلا ةتالثلا تايبالا بسني مهضعبو

 نم ناكو كيغو ئفدصلا نم عمس ىبلشلا ىسيع نب هللا تبع ديحم وبا مهنمو
koiةأيهلاو ةيبرعلا ملعو فالضلا لئاسمو عورفلاو لوصالاب ملعلاو هلاجرو ثيدحلل ظفحلا  

 ماوعا 1 وكن هدلقت نأ دعب هدلب ءاضق ىف ءارمالب ىكتماو دعرلاو ,Lan ريخلا عم

 لحرف pos مق ةيليبشا رصقب هلاقتعا ىلا كلذ ىذا Lie لدعلا هراهظاو فحلا هتماقال

 , نينس ا" وحن هتبحص ىف ماقاو ىرزاملا Les ىقلف ةّيحهملا ليخدو قرشملا ىلا اجاح

 ب ىقلو هاه ةنس RL جحو ارواجم ةكمب plie ofv Ru ححو رصم ىلا لقتنا مت

Liقارعلا لخدو هنع لمكذ ةنسلا هذه ىف ىلويروالا ىدحرلا دبع نب فيتع ركب  

 نيدلاو ملعلا ىف alé .مظعو دالبلا هذه ىف هكذ راطو اماوعا اهب ماقاو :ناسارخو

 ةغس ةارهب ىفوتو لاملاو لاكحلا ةعس عم ضيرع هدلب ىف هاجو فرش تيب نم ناكو

 هل ,ist ليذلا ىف :PRE s دامعلا 555 Cofn Riu هتافو نأ ليقو هدا

 oh قم نول يلح! تنكف , Less ىئل مايالا .تيتولت

 نقاف SS- نو قفين poses يب دان ناو lee ol 9 ناف

osكليو + نس  Cum1 |  

sgىفدصلا ىلع ىسبا كيهشنا ىضاقلا  msةنس اجاح  oùعمسو ةضيرفلا ىذاف  

 نسح ناكو هدلب يسم ىلا فرصناو مهريغو .ىفلسلاو ئطامنالاو és D ىم

 ىبأ هخيش. نع ىكحو نطابلا ملاس Loi اهيبن اعضاوتم اريخ انبضم اعشاخ نتمسلا

 oh ٍحرخ si الجر ناكو gli ىضاق نأ هربخا هنا agi نع ىنارلا هللا دبع

 be pt a كش ام be, ms QE ماق. مث دعوضو faute ًاضوتفلينلا ىلا ةليل

 ام

 مح
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 لوقي االئاق عمسف

 انوموقي درو مهل نورخاو ٠ انوموصي دوس مهلا سانا الول

 انولابت Ven pi مكتال Lu ae نما! eat كالإلإل

 نأ cale اسشح تعمس الو اًصخش تييأر Li ىفيط ترداو Cie ىف تزوجتف لاق

 ىسارم ضعب تلخد لاق رماع وبأ ىندشنا حر ةلطرب نبا لاقو «عق هللا ىم رجاز كلذ

 تايبالا هذه شوقنم رجكح ىف تدجوف رغتلا

PS OR SE A AR 

EPA ge ét MER SMS «Ste 

 bte het نال ندا ele يع ميا ققا# رمأ نمو

 ىتغلا bai تنك Gi كبّيحن: Lys Lines الزان" ايف

 مح دق ge GR ملعرد» لب وبا ركب pi اود" ىر deaë افادتنا se لللسال
oh,هلوق لدبأو بوصأ وهو تسون ناكم تلحر مهضعب اهاورو تايبالا هذه لاقف ةدوعلا  

au MR AN EEEانين راو دهلا  GANT EN di pasعماجب“ تجر«  jen 
 ءملعأ هللاو

 قرشملا ىلإ ,de مث هنم عمسو ali هطخ Je sat لوا ىذتحاو Lai نعس نبأ

 ناك ىبيجحتلا لاق ىحاو ريغو ئفلسلاو فوع نبا رهاطلا ىبا نم SUR عقتسف

 on Ru ىفلسلا ىلع ىراخضبلا ميحص انعمس هتءارقبو اهنم ةيلداعلاب ةيردنكسالاب انعم

 ىسنلبلاعريخلا mu Got co ىلع consult نجا داعسالاب sn 535117 ل

LS ME SN isلدن  Mis ASلعنلا لاثم  LR Ÿ 

 راسو داس انشا 2 us هب تفكع املاطاف هب مثلآو

oh SD Je dust Of cosمل  QGهيفا  Lido 

 ne هللاو اذه ريغ وهو هللا due وبا ةداعس نبا فبس كقو

 نم نبأ رفعج ىسبا نم عمس ىرملا ىعاضقلا فسوي نب هللا دبع dus وبا مهتفو
w 

 ىفلسلا ىم ةيردنكسالاب عمسف قرشملا ىلا لحرو كحاو ريغو ىجابلا بحاص نولزغ

a) L. LIT. 



SR = 

 لاقو ,et ريغو ىسدقملا لضفملا نبا نسحلا oi mie ذخاو كلانه لوجاتو ىنزاولأو

 اص نبأ دمحم وبأ ىندشنا لاق روكذملا ىندشتا لضفملا نبأ

 Mg هفلخ ىندي ضقناف paul Lie تيرفعلا ةرصبا بكوكو *

 he lle نم اهلك اهّرجف ailes Loc لح سافك

 خلادعلا ىف © نيزربملا duel نم راصو اهب ماقاو بلح. ىلا لقتنا مت Las سلبارط
 ىب رصانلا ةاضقلا ىضاق ىلا ءامتنا هلو امهيف لغتشيو ضورعلاو وكنلا فرعي بلحب

 ددوتلا ىسح هتيارف WP ةنس اهب ىماقم مايا بلحب ,au ىدفصلا لاق « ميدعلا

 ىظفل نم هسفنل ىندشنا

 رقغملا GAS ءىضي هم هجولاو Haas لوصي عرد ىف حال ام

 AE نم ils تحكاذ سهشلاو لودكي قف رتكتلا ثلا ديببحح هلأ

 أ دايع نبأ لوق CA عوطقملا اذه عمج ىدفغصلا لاق

 رفغملاب CRT كيعنقو اعراد {esse) ASUS انهو

 ربنعلا نم باحس اهيلع ىحكصلا سمش كايحم انيسح

 CAL , < uen des + نمو

 ليسا ىيدحلا عرد ىف لاتكي ٠ ىغولا ىشغ دقو هدهاش تنك ول

 Mes ةامكلا مد فسيرسي * اركب use Muni mA تييأرسل

 ةاضقلا ىضاق باح كل هجوت Xe ىناكلمؤلا نب Ste نيدلا لامك خيشلا ح كيد لاقو

nes eeتمع رسياطو هياط كسيالا نوف : Litهدي  

ren Jus) ee e FN8( ام كوسم ع  jai5  

 دهريصاقم بيق EX LS ىيدلا à امك نأ ءابهشلا نع ربكم ىسم اهنمو

 5 :رتام انهيفطع زوطخ متسا ههعركو»ا oi :هكطاعمما#قآو

 هرظانم ايندلا ىف تجوي هوس ١ ىيتجكم A ىم كيدفأ سفنلاب

 هرخاوأ اوفس هلثاوأ Ross Mb cs شيلا رادآ ىيح تدشنا

 هباكم تدعا Le ىدبتل fu shui سرطلا ضايب ىف تحب كقو ه

ous reدللا   o) 41-0201 (man. d'Oxford) ajouteرصب ابكوكو.  L.ةرايص. 6(  .© a) 

d) 0. ban e) 5 Dj Sp 

Pa 
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 sas تّدوساو هاذدخ شيباف

 soit رهف ىلع a ضورلاب

das "0 so هنناختذ Ce 

RE نمو cha نم نو قاس 

 , kaتلق  JSانيرؤتل تحال

peer pistons LT 05, 

sal, el ju مأرو 

d) Al-Cafadi, à qui notre auteur a emprunté ce passage, ajoute .أ!دعاس 

 كريه اس Mai plis RAA كتنمأ xt Jess ءارغسلا ةلودلا ةدوعب ٠

 وكن ةدقفم putes à Que قارا ét Là كلك اضيأ لاقو

 FLE اهنّلقا دق لوادج اهترعس لق bi بكاع نمو

NT Leىف  

2 > 

 طسبو ض.بقي ىرغم

LEA CA bis; ne ü ىف اوغام لاقو 

Sn x) اسمو 

54 its 

 6 ىيدسي

 نيمدق ام ريغ ىم Lau ve 3 عطقيو

 بلح ىف: تنك اهلو ىدفصلا لاق معلص هللا لوسر ف lee معلا ul سمخو

Cest Blut CI Qui 

 JS نايح وبأ لاق « ىسيقلا ريباص نب دما رقعج وبا مهفمو

  Litsالسرتم 2

 ذاتسالل اقيفر روكذملا ن

 ىلع طخلا

 كلم رمحالا ىب هللاب بلاغلا

 ِق ge ام ىلع ةالصلا ىف هيدي عفري

 كلذ ىم مضف هيدي عطقب مو هلا! ىبعا ابا

 ges ىم كيلا عطقب دعوتي Qi معلص هللا لوس ةّتس هيف تامث اميلقا نأ لاقو

Laارفعج  Hi oùبهدم ىسح ارعاش قاكو انخيش  

ils 0 SLR) ,koiكيعس ىبا  caناطلسلا نب  

HASUنأ  KÂAA desرايد مدقو راف  ARعمسو  Lesالضاف ناكو تيدحلا  

 تس تل
 كوكل

 رو
 ىسارلا لبجلا هل د هويام ثداحلا (out ضيبي نأ

- 

 PT - 5 ىسمأ جدير AXuma) LS ىوملا ىف اراعش ناكو

 مهضعب (x كشناأو ذياغلا ناكل

Ls 

con JS poulie gif 

 ىلع ىذ فلخ .ىوع نمم ابجعت الف ٠ ةيواعم مانالا ىف ىلع لكل

a) Al-Gafadi .ضرؤلاب 8) 0 
 ئه طوغل

Al-Cafadi donne ces vers de celte manière : eh 0) 
 نيجركم ىم هل اسمو 6 سضيقب ىروغم
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 ضعب !Al محربو مهضر ةداكدعلا ع بذدالا كواس ماع نسم هيف ام ÈS اه تلق

AS je) cé di ous نييسلدنالا 

 le oi“ نم بلك SI هيواعم ىف rc نكي )749

 روكذملل a نابح ودا * كشنأو

oiاتغلا هيلع اوفطي ليسلاك ْن ١ ولدزالا هب داس رهدلا  

 LS الا لوقلل Cu ملف All تافو ماركلا تامو

Lit me ريكا lai 

 Lemdt Rat Mais حرا

 اير ىرولا vaut  تيور

 ايقللا Cu ايقبلاب عقمي
 ايحملاب At ىكا مس لب

él,هل  RL nés Letعقم ةنيلاو#ا نع  

 ses اوجرا هللا تعيبل جح

St fes, Mans ملعلاو 

ER Apt هنو ليعفاو 

Le 0توملا ىشخا تنك  quilقتا  
ds,ةداملا هذه ىف نابح وبا  

Yi connue Ÿ (it تييتنت“" she) mit هيام (LL at 

 ايعس نى ESS Lao co رفكت Rd as 5 ونا نأ ,ile اسهنهذ

Lime Crisesايشم هباب ىلا ىشما الف ميثل لفهاج ليك "نع سفنلا'  

Got di will Gt Getوسام نمل  et uit geا  

àكرتتسنا#  , Vars modeles luesكقل  ph xءابعلا كش  

 Klaus av نكس ىجاسبلا ديلولا ىسبأ ىضاقلا ماسمالا ندب مسالا وسبأ ذاتسالا مهفمو

 لوصالا ماع هيلع بلغو als ىف ils» دعب هفلخو sale مظعم هيبأ نع ىورو اهريغو

 ةلاسرو ٠ةديدسلا بهاذملا ئف .ةديقعلا اهنم ae ىلع لدن فيلاوت هلو رظفلاو

 نم هقرطنم ةدجاب ىفوت عرولا ىف ةياغ ناكو -داعملا نم صالخلل ٠ دادعتسالا

‘se, م FA Kia عحلا 

 لاق «ئطانرغلا ىلحاسلا دمحم نب ميحربا فحسا وبأ بيدالا لضافلا مامالا مهنمو

salةدسلا هذه ىف بونغلا ىلا عجر ملت 7* ةنس برغملا ىم انيلع مدق ةعامج نبأ  

 Al-Cafadi (a ىيدلا ريق. ة) ©. م 0. (Lt ce 8. م.

0 



al 

 Le ىلع و وط راغفسأ

bo,قوفت تاسينح  

pe) 

 اههسأ

  Lefbessىداحلا  5 ESاميه

 امد مكعب ترج Lie ادروم اغق

 Lost ليقانت تالما نودغ

aim نيرمألا «ossi اهمشحي 

 نمو عمسأ انأو Les هحدتمأ

 ىيتومر CHAN Less سو

 ىمع الو ,dent Le LS ئجوت

 امميت اديعص الا نجي مل نمو

ileاوس  agree con 

où) ailalb legs he vais 

 Luis هامح ىف ىنكر سعف

 ىمترم je اميا ىمايالا فيكو

 Lis sui ىرك ىف ابابع تلاسأ

 Liga ارك سايبلح يطع ع تاسع

 امزمزب Je نيح Lin ىورو

palىف اسعوط  LA, bo, 

çobaeet Le alleاهعتأو «يسفواو  

 امزلأو Los ىعدلا كيدل اماقأ

 اهباحس ماهج JS اعستو

 Run شيكت سفن اهبذاكن

 هتيوط des هاعري ممذ لهف

ie)ديب ان  Lybie 

 LAS où ىلا

 dise سيئ ثيح ىيماننلا لامت

 اهردب ةنانك ىم

 0 ثيغ مأ تنا لف هقك ايف

 هب ىنترحا كينهي هبعس اسيو

 خديك سفن راطوأ ىنمب ىضق

«sx le 

Le alىشراو ىّدعأ  sh 

 Legal ملعو باذاب تاما

— Las) ىعاد RUES 

 ىيحولا دبع نب ةريخملا De نىسم ماش ى

 < نييخروملا» ضعب does امسح a ةةيرط ىلع ديك نم ج

 لاق نأ ىلا

© 

 اهنمو

 اهنمو

 ءةليوط ى

 بد دكيلولا سلدنالا سم نيلحارلزب نوم نمو

MENTىكح اميف  

 le فرعف اهأوس ER les ال وكوب ةقرب

 ام نأ معزو se «7 La يي ىنفح ركنملا رييغتو (op مهنيقلتو نايبصلا

 نع لاقي: ناكو Las ماع نم هدنع ناك Les هنفالخب رشب كلملا due نبأ

 ةروجرأ re جرخاو ةدواعم ى

 هقح سمش dus لاني هب

a) 0. 5m 
D 

Tom. I. 

ë) Les man. portent . 

5 As نب كلاخ نبع HAS ماع ل خا هنأ Xl 

0e us? ًاهنمو « خءاسم . ىلا LOU af 

Galeدقرب ىف مئاق ماشح  
 نيرخالاو
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 1 سا MN تن

 mit اهل برعلا ةرقو  همايق loss ىف نوكي

Ut,اورصخو هيلا اولايك مكاكلا نع اوفنيكنا 85 نأ  neeةنيدم  Rsاهوحتف ىتح  

 ىجاهنصلا. سيداب me مرهف 9, Riu بجر Gé همايق ناكو ةفالضلاب اهيف هل اوبطخو

 مهفوخ ةرتكل مكاكلا ةناطب هبطاخو sal ىيحاو رصمب مكاكلا ركسعو ةيقيرفا بحاص

 ةرهاقلا خلابق ةريجلاب ناكم وهو ايس ىلا لوصولا ئف ةوبغرو ءامدلا مكاكلا كغس نم

 ,2e ابا مزه نأ ىلا روهشملا مايقلا ملاص نب Juill als ماق اهيلا لسصو املف

 بجر ا:لربص لثعق مخ لمج ئلع هب فاطي نا مكاحلا رماف ةرفاقلا ىلا هب se مث

siهبإلا بتك مكاحلا ني ىف لصح املو "11  

 برا ضرالا ىف se مل هللا عم نكي نمو رارغلا نغي ملو تروف
 Si اننا ىذلا توملا Geo ىوس ١ ةجاحل رارغلا ناك Le هللاوو

 Mg داعي زاجل» رك 0 كيلا يفرج SANS ضو

messلك  coll5 كا  a, Gb D Lasبفاك 45  

 بجاو وشهو ابنجاو mie كذخاو ١ ىنهنيو ماقشنالا الا وه امو ه

 1 هلوق اهنم ةريثك راعشأ روكذملا ةدكر ىبالو

 Ps eyes تنك نأ هب بلطاف حوني رما لك برقي فيسلاب

 PAT mel خا ae سلو sets ديحر امل aus Qi suit ىلع علو

 الهسلاو oo) es المت Qt رايد ئف Let مل نا هلوقو

 SO هلا" تلق الو Los كصاق نم كيدلا Gate اال

  xeروهشم 840 لوطي امم كلذ ورهخ “<

 نم صعب لاق ءاجهلاو ييدملا نم ديف رثكا رعش ناويد هلو بلح نطوتساو ماشلا

  Le xæitDةئيأر  Xi TXالأ  ssهعلو5 همظن مو بدالا ىف تافنصم هلو

 اهئابضق Lil ىلع تقزو Leilhef  اهتاطيغ eus ضرا

 اهئانسو اهناتسو اهنرط نم 2 اهفيسف ةامكلا بابلأب نكنف و

on Lila ball VS Visaايفان ةتيقاناانلا او يسجل  

 اهتاكلا تلوانتو تلوادتو 2 اهرايطا تبواجاتو تبحاصتو اهفصو
 2 دب هي - -

 اهنامزا تللكتو تلملاهتو انيمايأ تيسيبتو ت.وسنتو

 ليل
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  Lo sesعض سمو  LS #0 Loاهرمعمو  Limeاهئايع هداج «

 jar نم عمس ىليغملاب فورعملا ىبط ( MS نب هللا بديع نب ىيحكي ركب si مهفصو

 Date ىبا ىم عمسف لحرو اهعربغو غيصأ ?CI مساقو ىميأ ئب كلولا us نب كمكام

cuiىبارعالا  lsرظنلا ديج افلوم رعشلاو ةيبرعلاب اريصب  comsثذدح طاينتسالا  

 ©« ىضرغفلا :ىبأ A5 PAP kw لوألا عهبر رهش نفذ ةءاكاف ىثوتو

 MP نب GAS نب دكميكم نب ىلع نسب كيكم هللا vus ويبا HAS مامالا مهفمو

Xeمدق ىضانرغلا ىراصنالا  Lo do En)وكان نع انوا“ خمس 5243  deناةسراميبيلاب اكذيس  

 ءابلألا 95 هباتك ىف ىنانكلا ةعامج ىب ريزعلا due ةاضقلا ىضاق لاق «ىروصنملا

 دوعي نأ ph دقو ةنيدملاو Ra نم همودق دعب ةرهاقلاب هسفنل روكذملا انحشنا

 هل رسيتي ملخ امهيلا

comes ال يعابتلا deb le al دي ب سوفا «oil Lo Lie تدوم SE 

 ىوجنلاو رسلا ىلع due مهل ىتاف Kat برع pue هللا كاعر ثدحنف
9 

TT LE ON 
 ىوكشلا نم ىب ىذلا ضعب مكدنعامف 2 مكمالم اوفك لاذعلا اهيا ايف

 ىحلا ةريج ايو ه  wiiىوزح ىلا ىكي ايص اومحرت اسما مهب ىهلو

 ىمحلا كايذ لبحأ ايو , lsىوعدلاو .لوقلا .قداصي ىسنوا نيمب

cake الو داعس ال ىدارم متناف à اوققرشو اومحراف ىدايق متكلم 

 «ىوصقلا ةياغلا متنا لصوب host مكتمدع Ÿ ئتداس .مكاوس ol) امف

 Me DL ىلع نب ىبحي نب ىلع نب esta هللا due وبا بيدالا لضافلا مهنمو

 اندّيس ربق ىلع هسفنل روكذملا int ابيرق ىمسملا CL ىف ةعامج ىبا لاق

no) +عفرملا دكاملا ىذ عهضرو ليدكم دعي ءاديشلا 207 اب  des) | 

 Full ماركلاو ىلاعملا © ?Du Lil ةصالخ نم ةزعالا نبا اي

 دساتسملا mule هلالا نيد . 2 ىمتكملا عاجشلا RUN اهيا اب

 ASE 5 ليثالا/ بسحلا ةورذ اي 2 ىلتعملا ليصالا فرشلا ةعبن اي

 but Lans باهتلا دنع ١ ىّعولا مكق ئففوهلملا ةدجن ايه .

a) G. L. O. (ة Les man. portent SLSYi, es" 
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  eبالاك ١

 NE نامزلا روتوم Gé اي 2 همارم ديعبلا لمالا ىذ ثيغ اي

 يم pen dome Qi 2 ىسالا Las ae مظعلاىم اي

 دجنملا ais دنعو ٍناَيِهلا مي هعفن لصوملا ريخلا en اي

 ديعبب كامح ىم ىلاوملا unie ه«قيسو هسلالا كسا Les كاسفأو

 نصقلاب .لفتحاف .ةرايؤلا ىصق ١ هوئصو“ لوسرلا مع اي كانيج +

tuéسو سرر بسس تطوع عير اسس رع  

Lit33 كبناكب  séديسلاب مهذالم كيبعلا اذكو الوش  

 58 és وسمو dy Lie és ميركلاف كفيضت عفشاف

 nn Lan alta ce كاب dt اجو
 257008 لك لموي اهنم ىتلا كتحاس بانج فويضلا لن اد

 ,Dust اناده ىف كيرل بغراو aile انارق ىلعي ابا ٌلعجاف

 Didi فيرطلا sg Les ىدبي X3 ps ps ىلع ندي ىسعن

Lire isدع هاو واجتلا ىسح اهب .وجرن ةليسو ريخ كنم  
 مع - - 2 w w مع 3

 كليا ةكوص تلص لق sim دمحم مع تنناو موت ال مل

 Ales ناسللاب هنع تبيبذو RTS هس صذو هن.يكاصو ٠

 كوالا هلالا GS ىف تليقف axlsy هاضر ىف كسفن تلذبو

 Dsl مامغلا ايح ess ىقسو aie ريخ هللا Lie كارجف

 ددجتملا oi) للصتم les .همالس هنم هللا لوسر ىلعو

 ةالصلا اهنكاس ىلع lb Fr Randall ىفوتو 41. لبق blié& لامعا ضعيب ل

 « ىهتنا 5-5 عيقبلاب ىفدو الاد Riu مالسلاو

Moمهفمو  eiناكو برغملا كولم ضعب براقأ نم ىقرياملا  ىسحلا وبا ىيدلا رون  

 «هلوق me ىسح مظنو مولعلا ىف ةديج ةكراشم. هلو ءابدالا ءاملعلا ءالضفلا ىم

 ردحتم ءاملاو عقترم رشنلاو . . ةحداص ريطلاو ,Ref بصقلا

 pus dt ة:لالطب Li .... اههجوا. .تاذللا, نم dde فقو

 رضخضلا هتاناح ىلع. ضور لكو هدعيكفي ىسوم هب داو ٌلكف

ee 

a) L. xxsÿ. 6) Les man. portent “لالطب.. ه) آم هزاع 



do — ,ها  

 قروم نابلا ىم نايرك ٌظقب  هوانثنأ نويعلا قار فيك ىذو هلوقو
ouiبيقرلا فوخ ال عّقوف  ةروزب دوجات له هيلا  eat 

Se exiléمل مت ال تقنتعا امك ٠ الوافن قانعلاب  GS 

 فلألل ماللا قانتعا :تياز“.اذأ .٠ 2فحصلا فرحا .ئب

(LE Legibi Leاملا الانا ١ اهتوعاسسكلاو  Lil,نعسألا ؛ ةعول نم  

  (sfال نسحال 5

 ئنارسيقلا لوق اذهب a ىسحاو

1e Le dant aimée au Reنيل. هللا وملا سحاب سفر  

 تايبالاو <, نويساقب نفدو "00 ةنس لوالا عيبر .ئف روكذملا نّسحلا ىبا ةافو تناكو

 تسيل اهنا باوصلاو دحاو ريغو ىنينويلا هل .اهبسن خلا ةصقار بصقلا Lait ىتلا

 وهسلا ,Ja هركذ AA دقو برغملا بحاص كيعس نبا At رونل .ئه امثاو هل

 «ملعا هللاو عقو Le ريتك RAS Ke رطقلاو .بقللاو مسالا wie ىرس

 mt Goes Cat ms Gi ét GC Quid of ولم ب نرحل كو

 نم ابراه رصم مدق .املو axés الاندلس  Eli تمرطضاو دوه نبا اهالوت ىبح. ةيايبشا

 هدعب دعب Cale ىع لتس املف «لاوحالا هب تلّدعتو دالبلا هيلع تريغت « لاوهالا كلت

 كشناو رداب cali ant نع

EN ةلود Le نصقرا اماضتسم ١ pese تحبصا 

 57 عسم ىراصتلا عم رديخلأ ىف رمعلا Keno أو

 دروسا هزيم ag اع ههنا ايوا وراق يحك سد
 هيو الو تيصق ىنعم ىعاري م Sa رصبت ال

o |مهمول نسم 5  Lou,5,9 ىبأ خلود ىف برغلل  

 امم وهو ouai نبأ مساقلا ىبال عقو Le  دورقلا ةلود ىف صقرأ ab تركذنو

 روكذملا مساقلا وبا هيلع لخد ىبنيزلا ةرازولا :ىلو امل هنا :كلذو..فرظتسيو فرطنسي

 صقرو رورسلاو حوفلا رهظاو هل اعدو هيدي نيد فقوف نابعالاو ءاسوولاب لفاح .سلجملاو

 ىلا هصقرب ريشي هناف .تيشلا اذه هللا ._مبق هرسب ديلا :ىضفي نسم ضعبل رسيزولا لاقف

desىف درقلل صقراو. 2 رعاشلا  co 

a) L. 2 8) ©. L. O. ADS 
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 دبع Jus وبا نيدلا بيكن ظفاحلا قرشملا ىلا سلدنالا ىم نيلكتوملا نمو

 ىسلدنالا ces JS نىب زيزعلا des ىب ىسكحلا ىلع ىبا كّياقلا ريمالا ىب زيوعلا

 نبأ del Gil نم دادغيبو متسر نب رعاز نم ةكميب عمسف لحرو ابيرقن ou ةغس كلو

 نيع ىم ناهفصابو ىناديملا نب متغلا ىسبا ىم .طساوبو ,HD دزربط نب ةنيكس

 هذفو ىوارفلا باحصاو حور ىباو ىسوطلا دّيوملا نم ناسارخبو ةعامجو ةيفقثلا سمش

 ريبك افوصتم انيد ut ريتك ناكو ةقدلا ةياغ ىف ئبرغم sue هطخو ةقبطلا

 نفدو 110 ةنس ناضمر رشاع ةريصبلاب ىفوت انقيرصو انقيفر هقح ىف ءايضلا لاق «ردقلا

 ىترقلا ليضغم لاقو « هلثم برغملا لأ ىم Lt, Lio 50( ىرتستلا لهس ريق بناج ى

 ةروصلا بوبحم. قالخالا سيك ناك بناجلا ' ىبا لاقو ةيناسنالا زيزع ةورملا ريثك 00

 هنا ليقو ههاجو alles ملعلا Roi ىلا انسحم لثابشلا Le سفنلا ميرك مالكلا نيل

 <, ىسرملا QU هبتكب ىصوأ

MS ones 

  oilويبكلا, ظفاحلا  ns Lotىاقرلا .ديكم نب. مساق ىلع عئانل ارق. ىبرغلا نبا

 بحاص  esنيرشعو فين دعب لحر مت هريغو ىفلسلا نم عمسف محو مي  Riuىلا

 قارعلاو ماشلا  itنع  dueاوذخاف عجرو هتقبطو ةنيكس نب باهولا  sieةبطرقب

 كويصتاور كابو ةنسو فاس مسك ةةيليبشاو  Aieيت لل سيئا, دانا هير ونكسالابإلا ىدقونتو

 ىف  as«ريبكلا

int لل dl ile ,ىف dust رباجيب ندا علل بع pi قيلصت ملا ces 

 دالوال انضرعت دنع اهيلع ةدايز عم اعانئكن ةخطاحالا  Liliبيطخلا ىبأ ىنيدلا ,=

  desةقورعملا ةيعيدبلا بحاص وهو بلح نطوتساو ماشلاو رصم لخدو قرشملا ىلا

 بلح ىنكسو نايمعلا ةيعيدبب ( sdحادمأ  Kg ouنبأ ةيفلا حرمت 535 فيلاوتو ةريثك

 نمو «ةداجالا ةياغ ىف ةيوبن حادماو رعش ناويد ة هلو كلذ ريغو كلام  aliهحر

 بتكلا ءامساب ايروم
aile 'اهلف.. . هيغل :نينا مك .ىحدم  ail,افكألا نم اذه نلق  

 ىقلث نكن نم نهي مك. لثامش able ةريخذب ىبادآ رداوسن

 a) S. porte ceci : نب دكويكحم Ab BE =[ قروشملا ىلا سددنالا وسم نيلحارلا نو

 ىرضلا نيدلا سمشب فرعيو ةيرملا MOT نم ىراوهلا ىلع نب del. 6) 5. ajoute مظذ.
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(NV onتعا  

 Li, looks نيقار ىف ٠ As ىلعلل قراسششملا ندع انهعلاطم

Lau alu,ةحضاو كيف  ehىقفغأ نم هيبنتل بيذهت كلاسم  

 ىقصتسم ككاملا لضاح نم ءرمأ تنال ىتاغ .لوصحمو AR ىهتنم Lu ه

 ىبلاعتلل quite ىهو اباتك نيرشعب ةيروتلا ىلع ةسمخلا تايبالا هذه نتليتشا كقو

 دبعل mil ىذمرتلل لشايشلاو هريغو ماسب نسال ةريخذلاو هريغو. ىلاقلل رداوتلاو

 ,NE هريغو ضايع ىضاقلل قراشملاو هريغو لوقرق نبال علاطملاو sais ىلقصلا فدحلا

 وهو روخلا due نبأ ذاتسالل ٠ ىناعملا فورح ىف ٠ ىنابملا فصرو هريغو ناقاخ نبال

 بيبح ot ةحضاولاو هريغو dus ىبا نبال ةلاسرلاو هلثم هتف ىف فتصيا مل باتك

coXdiierilualleهريغو ةنودملا ناصدخلا ىف ”بيقاتلاو ةريغو' نقاش خبال نعاؤصلاوةوياغو  

 ةياغلاو ىنزاولا مامالل لوصحملاو بجاكلا ىبال لوكملا ىهتنمو هريغو فدكحساأ (Le هيبنخلاو

 Jens نسحا امو « ىلاوغلل ىفصتسملاو لوصحملا JS A لصاخصلاو ةرسبسغو ىوونلل

 نيدلا فقفوم ميككلا

Juil, Lidl atمظعتم  + LES سب .٠ Lo Cult DLارعش  

 اصتخم راتخملا هعومكام كتعطق هب ترقط شيع ىلع .ئسفن-+ فهلاو

 FPS لوق nina ىنسحاو رصتخملاو عومجملاو راتخملا ةروهشم بنتك.  هذهو

 هلثسملا كلت باوج باوجلا Sr Les ue si Le ىتلاح قع

Leالعيص وحس اذار  LLئحاصيإال المج  du pe Les 

 AS كنودو هلصفم كرتاف ide ميصفلا رخي ىوج ىدنع

 هلقتم بحس نيعلاو هحالصا 2 ىجتريف ماحصلا نم سيل بلقلاو

 ىف ةرثتكتسم ةلمج ىسلدنالا بتاكلا ىرج نبأ هللا دبع ىبا ةمجرت ىف اندروأ كفو

 ,D همظن نمو ds رباج نبا سمشلا ىلا عجر « همت عجارتلف بنكلا ءامساب ةيرونلا

 ةر وهشملا تايببالل ©« هيبيمنت

a LS Lis Xeكاذ  RAS Les ils itراد  

 ,SU Socle اوراج كلها رحب ايا.

a) Les man, portent ou xiuef5 OU xAu4XS كان sas 
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 لبقلب ىداوف اومصا
 كات يخف

 7 ىرجم كل ءهاوللحو

 اوداح فحلا نع نآأو

sie Meدادي  

ilsىردب لها  

Lasلدعب ىنولماع  

 ىل لق ىبلق حور أب
 ىلصو (re اومرحو

 Shane نمل وم

 تشو علا se ان

 ىلعأ كولا ىم اوناك ه

die ذ! Le ىبسح 

sole ىنذولماج وأ je 

 اودارأ ام اولعفيلف.

 ئدعسلا dus نب نميا .تاكربلا ai dé اذهب تركذتو
 را |Sxs حال الو

 يلا ردب اي
 ىلقعو ىفهذ راحو

 el ىناجش الو

 اوداس كب مهنكل

 | ىردب لا مهناف

ss jsرام  

doisاوراشأ ىردب  

 لزم دعب ىوهلا كج

 لدَعب مكجاف jo اي

 ىرجع . ىل اوللحو

Leدكاصينمم تنك  

 Lots اوراج تطلغ

 راسكنا نيقشاعلل

ess ie, 

 5er لصولاو * تيبتنك
bio eus pas Le 

 ىلصو كل اومرحو

 Sa كا وح الزول م

 Lol كلها ردب اي

 DO اسم اولعفيلف

 var KA 8 Si ىدابج ىف ةريبلا ىف دحر ىنوت لوقنف رباج نبأ ىلا ع « ىهقنأ

 قرطلا نم دومحم لك ىلا ىدبي

 فلخ ىف رهولاو .ففا ١ ىف ردبلاو

Si us deتحدت, نا  HS 
 PE داممدح 5 ترانس 35 5

 هلوق si : نمو < هحر

 رمق مكانغم .ىف .ةبيط لسعأ اي

 رح ىف ثيللاو مرك .ىف كثيغلاك

 ىأن نم عون ئك انفقو املو دلو

 ىكب اذا بحملل ,Lin انيكب
 pe ىلع اران eus هتاذ ىف

 مذ ىف Pl معن ىف رعزلاو
S 2x) «SEددقع رهاوج نسم  

 هدرو ةلاح كامل بذع باش دق

 تعيج دق ىهف ىناعملا ىناعم ١ Li لاقو

 ميد ىف رعبلاو ميش ىف ردبلاك
is sainte, : JEدق كديج  LE 

 ailes Sie نخلا درو ناكو

a) 6.5. LUS. 1) ©, 0, 8.5. ىلع œil. eo) G 0, 8.5. xx 
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 لاجم pe Lots sé Li ouf + . كتلاقو .لامكألا )5 Lier # لاقو

Lustلاحرلا ئلع  Liام  Liةجاح  ESلاحرلا  

 great فوفو aim يسلب جا ele, MG لاقو

 DAS لقا ول af Lu né دج. طكللافا نورك

 اوراسو رايدلا نم فيرفلا ىأنو eh كعب دقو مهعبر تيفاو دلو

eus Leفرضا,  :» Gb Les io * Kb db deارادو رورسشا+  

 ,dl ةايماونس :pponDne ةيزمافأ كوسا Det (oi vrmde هلو

 لامك وذ مانالا ىف اوشاعف لام sai ىدنلا ىف اولاطا

 AU لوصولا ندع ىنودكاتا ASS ئسفن نومتهملا اهيأ لاو

 ىدجو بهذي كاينه ىدوجوف gb لزانم ىلع ىسب اوغقو

prisذامذ نسحلا تاكفص ىحف ةموسرملا € ايصلا ! Lostاهب شعتنأ ىابص بيبللا  

 «مالكلا Las  تريتاف اهنايب بئاحس 6 ,aus 6 مامغلاب كينلا شاعتنا رطاخلا

 «تايبالا هذهب ناهذألا radio ناذآلا تعيسو «تابنلا ىم اهيف ام ESA Go تءجرخاو

 نمزلا ىف ess) LE ىذم

 Lilas نسمدف تعقارو 5,

 نسح ىلا Sin ىسح مك

féesىنفحتت لومشلا فرص  

 ىنرجاعيو اهظفل ىنبجعي ميل po ee 5 ملم مك

 ىنشعذاف اهنسح ١ og تكن نمو ثفن نما هيف مك

 d نذا الو ء رطاخخ ندع فرصي الف ريظنلا هل انمدع عمج ه

 مهيكبو ىلعلا Jet ريخ اي

 Ÿ لتاضغفلا علطم ىسف كردي

 درعا وهلا Pl يجون الا

 نيكي pe مهل لتم نوكي

 0 قطان Re تمحفا ىف

 نفاع انكر و وضن راههدك
 نقلا: و كفا ور اهتطاراظلل

 Les تبنت ىتقلا لوصفلا ىذه

 ىنركذي Les ئنعم ؛ نفا موك

consعجاس  PALSنصا سيم عاش فسزلاوقولاو قفا ىف  

- 

a) G. L, 0. «ىذلا b) L, .تيفو 6) S. .ىرطاخ 

Tom. I, 116 

d) S. PL 
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 ىلع نيلينب ناعم لك  اهكرادم تيعا ناعم هل

 ننسلا مسح :اح ننس اذ اسهسمقار نوحي قأر لاز

 a ka يرانا ee Jon ,كولقلا دك ىلع Lg doi < لوصا قسحالا ىف لوصف

Lead رصق دقل « ناسحلا نيس ses us: A\| Eu ةغظ الو « ىدايالا amp IX 
 اك

SAفرط ىف تعوذ «« حنهذ  لثضتو هكلضف ةخناطل نمبر احو * هنبأ نع  élitesتيهمذو  

 xs مالك « لالخ اهلتم ام لالخو « لالح ركسل اهنا هللات ce اهلئامش فاطاب

 'لامكب < «لصف لك ىف «اهدقع مظانو ءاهدرب مقار «لايج الآ هيف ىري ال لاجامو

unsللك ىقو «  cimeباطاف لاطأو «رجكعاف «زجوأو «برغاش «برعأ ىفغم ةعاربلاب رمع » 

 «هلاجم حسفاو «هلاقم ,Quai «هدثاوف عفناو «هدثارف سفنا امذ «باجا ىيح داجأو

 تنوكت رهاوجو COS ىف ةتتبن oh «al رثنلا ىف لوطاو «ةعابط Eu عوطاو

 ءاشي نم قزري نم ناكحبسنف « باستكا دبي كردت ال بهاومو « باذع ظاغلا ىم

 كعب مونلا خم رظاونلا ىلا ىئهشاو «دهشلا نم هاوفالا ىف ىلحا لوصف « باسح يغب

 نساحمو ديمكلا دبع دماكمب بعذو *« ناسكلا تكنلا بلاق ىذ اهبدا بكس « كهسلا

«cubesلاز الا« عيدبلا لوصأو < عيبرلا لوصف ىمست نأ اهقحا امف  leuقاروالا المي  

Lesنيزيو «قار  Les GESTتحرب الو «قاف  Lasفئاقحو  ؛ىادحاللا ةعون هتعارب  

 ركذ. ىرج ثتيحو « ئهننا همركو هللا ىمب «قاوطالا ةلزنمب ةداجالا نيج ىف هتغالب

 ,ىضاقلا :لوق كلذ نمف هل ٠ lat ظيراقت ركذن نا سأب الف ابصلا ميسن باتك

 KAË مظنو € sé RAË EX ىذلا بانكحلا اذه ىلع LABS os نبأ نيدلا فوش

 رادقم تغرعو «هفطقي نمل اهرمذث اندف moi فادح canule «( ةفنصم ةسيفنلا رهاوجالا

Laءاشنالا نم ميف  d yoنسم فطلا هتدجوف «هفرعي ىم  ‘sautررحلا نم نسحاو  

 تقاغف «اهابص ميسن هلوصف ضاير ىلع تبه da دنع درولا نم بيطاو «ديظن ى

ssقاسشننسا لل ءابدالا بولق تقوشتو « اهابر ىف  Loبيطو 6  SARL «lol, 

 نم ءاغلبلا روكن نتلحتو «اهاحضو سمشلا ىع ءامانس ىنغاف رديلا راونا هيلع

 به امل ةحاصفلا نونف نانفا ,eus «ميظنلا دقعلاب هيناعم ىمو «ميتيلا ردلاب همالك

a) L. .هذيل 8) Se ennuis. آم (ه Les EE d) 6. آم cite 
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 هيشنم هب .درفثا .فيرطو «هباب le) بولسا لضفلا ىف al للصف JS «ميسنلا .ىكلذ انهيلع

 نهذو بقاق وكفو ils de ىع باتكلا !ذله ردص ««هباتك ىف الا .دجون ال نساك

 PAL | RSU ES قراستملاو براسغملا انهفينانعت تألم Eos « ىداص rés ce فشأر

 ةلبق هقنيصم ىقبي عت AVE 65 بيذعلا نب ام تركذت «اهانس تفمتشو ء«اهانج

 مككلا صوبعق ىلع ىرصملا دواد ىسب ناميلس كولمملا ,Las هلوقب مهضعب هيلع ظرقو

 اذه ضاسدر ىف هفوط كونو ce لوبقلا تارامأ ايصلا ميسن ىم كجوو «لوصفلا هذه ئم

 باوكلا در نع رجكاعف هغصو ىف ميقعلا هركف بطاخو «بانكلا

 لزعألا كامسلا نم ضيضخلا  ىيأ ٠١ هنود ,Un, Je لوقا 15 ام

Lei Liةحاصفلا ليذ تبيحكسو «لقارالا ءاحصف تحكصفو «لضافالا ردق .نصقن تاملك  

leنابكس  «jhىف تدازو  HAUTدبع امن ءامدقلا لاح تريغو 2<« د يوف ىلع  

 ;pls تكلمو ءاعوط زقعملا نبأ تاهيبشت .اهل «GAS ««دبيمكلا تبع الو لضافلا ميحرلا

 «اعوذ دنم عيدبال cas اهذ نايبلا

 Loi امل لوقلا ثنا تغطقو ail ىيح لوقلا .لاجرلا فطق

 « اهيدبمب تفرعن és ««دفصر ءاغلبلا ىغلا .باوجو < sito ءايطخلا وجعأ باطخو

vlpiages nées letنافجنو  REتبطي ملا  LOGسنا  eusالو“  de Cote 

 Li « ماكحأو مكح اهل عمسلا بوطت DES Ds هلو رظان نع اهراهزأ ك«وطقب

 هقصو ىف هيلع تقاضو «كسامتملا ةورع همهف ىلا املف «ماسجا حاورالل .حاورالا ىع

 ىئيسي Le Li «هتباتك ىسح ىلع فطع «هتغالب غولب فصو نع رجعو «ءكلاسملا

 نم ,À ءاجابيد ةغالبلا ىشو نم ميركلا هملق حسن «ءفوظلا 5 قوغتسيو < فواصل

 ce دوعسلا slots تاننوذو 0 SNA Jixxels تاغثأ PE ce اجاهنمو Lis.D ناسحلا نساكام

 عامسالا ىلحو «فويسلا ىلع ةعطاق Se مالقالل Jen «رردلاك ,Di ءروطلاك تانيسو

 نم ليمي ةنوآو cafe alles )5 بيطي ele Vibes .««افونشلا ىلع, ةدياز .ةيلحب

 ,ci نايبلاب لطاهلا كلباوب نسحاو «كلضف رردو كطافلا َرَد هللف «هركشو هطاغلأب هبرط

 رخار Mail ركب كردصو 2 رهوج .كظفلو . صاوغ . كناسل

a) 5. .كيرح 6) L «قرفتسيو 
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 SX» < بدالا جاهنم sers té هكر لق ماغمو «كلاقم ردق عفري نأ لوسملا هنتاو

 هحر ىكبسلا ىيدلا يات ةاضقلا ىضاق بتكو ءريدق ءئش JS ىلع هنا همركو هنمب

 ديحم انديس ىلع هللا ىلصو هدحو هلل ىيكلا هّصن ام روكذيلا باتكلا ظيرقت ىف

 <« فئاشلا ضرغلا كقلت ىمهس تقوفو «فثادحلا وحن تقدح ملسو هبحصو هلآ ىلعو
 «ابصلا ميسنك ئادص للع امف «فثارطلا لهسا ىجحلا Let ىضي ام ىلا تقرطو

 ,LOS ةضف تبنت ةقيدح هريظن ترظن الو ءايدم ال ىم à هباص Lilo Loge هلثمك الو

 لوحتي hs A ans Hubs, MN سلخ pe ءىجتو

 be دوا Le سكي اس هاو طوملالأ#ا Éo  ا اك
 هدرامتلا ىناعملا ىذ ىف هيع LS ىدبا

 « بيبح نسحلاب اهدنع ىلست نساكمو «بيقر هنم اهيلع تابلك اهيلع هللا ىيعف

Ads: #ناسك  List usسجل ىبعبلا  oser ace need a le 

 باتتكلا !ذه ىلع تفقو هتروص Le ءاشنالا نيوارد بحاسص ant رصان بتكو «ىهتنا

 رهزو 2< هماجستا ىف ىدنلا رطقو «هماستبا ىف رغتلاو «هماظتنا ىف ردلا هبشا ىذلا

 هامسمو ul نيب تدجوف «همام> تابرطم هنوصغ ىلع تنغ اذا ركبلا ىف ضورلا

 تققحتف « ميمحلا فيدصلا لاصتاك اييرق الاصتاو «ميلسلا هفلوم عبط اهاضتقا ةبسانم

 « هقيرعتو مسالا اذهب هزيبمت ىف باصاو «هفيلات ىف au هسرحو عت هللا هاقبا هفلوم نأ

 «دهتافص رهوجاب ىاورالا ةمثالم ىف لدتعملا ءاوهلاكو «هثاورا ىف ءاملاك ةفاطللا ىف وهف

 تي.كيبصافغ هلئاضف Lies تعبيأ كف (cest ىف Mao هرهوج ىقتنا (Oo كلسلاكو

 مومهلا تاملظ تباجنناو ؟فوسك الب اهردب رهظف ,ae سارع تلجكتو «فوطقلا ةيناد

 نم هب ns ce افوفش ءاروجلا نذال ةقيقكلا ىف ىه LU هعطاقم لوصوم عامسب

 ]جما دشن يال« amet pe bals pleut Verts قم el uit ام: باعك

 هتنغا بيدالا هربرت اذا «دهموسر ىم اوهر لب ارعز ىنساب ردلا الو «دميسن بوبه نم

 ««نيتاسبلا ضاير ىف ab ni بيرالا هامات oh «نيناوقلا تامغن de نينافالا كلن

 Lt» ةغالبلاب ee نم الا هلخدي ال «باب عيدبلا نم عون JS ىلع روس دق

af,ةيكحلا هيتوي عت  Ju,ئتلا هلئاضفب عتميو «باطغلا  Louisاووذو مّلعلا لها  

a) ©. 8. xl. &) Ces mois ne se trouvent que dans le man. 5. Lisez اهمكذي au 

lieu de .انركذي lu 
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 واش ىدفصلا بتكو ىعناشلا بوقعي ىب Das بتكو «همركو هتمب «بابلالا

 GAIN فيلاتلاو كابصلا ميسنب موسوملا فنصملا !ذه ىلع تفقو هصن ابيب مجكعلا ةيمال

Lensءاش نا ىذلا ءاشنالاو «ابص الو اهيلا لام الو هاليل فلأ امل نونجملاب  AG 

eleلة  velيسحر كولا  trs halteىلع ملئاق  DO Gun, 
 نتحبسف «ابن الو ركذ هل امو !دحاج ظحاجحلا هنع ابن ىذلا مالكلاو «ءابسو زيوبالا

 ge هداسح بولق ىمرت هظافلا نأ تملعو «رصعلا ]ذه ىف هدجوا نمل هفورح رهاوج

 رصقلاك

 «رصق الو GAS ةيانج فك اهيلا لصت ال نوصغ هروطس نأ

 لجنكسلاك ةلوقصم اهبثارت HAL رثنلاو مظنلا لهال تلقو

 تنقيتو ««رصفلاب (x فوكذت ىتلا دمالعأ تاوصأ ةسورط PTE نأ تقفكاتو 144

 لفنرقلا Lys تءاج ابصلا ميسن اهنأ بكعتلا فاطعاسب اوليمو

Lisدعب تلم  Leدعب «تلوغو «تلمذ  un? Leىسفن ىم تدرج  Dهيطاخأ  

 ea فلا اذه ىل لاقذ «هيهانأو اهنم هبهانا ىتلا اهنساحم فاصوا ىف «هيراجاو
 Us هدباوأ ىلع ىرطلا كس ىذلا بدالاو « لِي ةعانصلا :هذه نارقا 85 ىذلا رثنلاو

 «بيرض الو كيدعلا اذه ىف لبيدع هل ام ىذلا ءاشنالا اذهو «ّلَش الو ءىش هتاف

œit ai ie,قاما  GS Le0و اا بيبحل اسف  
 ناك Le دعب بدالا نفج تظقيأ ,ii fall) <هرحاسلا ملكلا هذه ىلع هللا نيعذ

 عيديلاو « ضبلا sais «ضنلا كقنلاو «ضغلا عونلا اذهب هاهاو نامؤلا هللا عمو « هرهاسلاب

 لسرأو « ضتقاو هراكبا ىناعملا تضتقاو «ضرو Ch اذه عبر نم تعشن ام مر ىذلا

 ركحت امل ةحاصفلا كم ةاطبناو ©« ضقناو صقناو اهداصف سراوجلا ئلع هتغالب حراج

 (ريدق ءىش لك ىلع هنا «صضفو هلوهذ Le كف امل ظغلا بلقلا لامتساو ©« ضفرأو

 «ىهتنا ىدفصلا ME mie, ee هنمب « ريدج ةباجالابو

 ىباو ريصبلا وهو ردك lui ما نبأ فيفر ىربلالا رفعج وبا بيدالا مهنمو

 هلوق هنم عيدب pli هلو «ىمعالا رباج

Ciنعل  goalىلع  Wieهحبص انل ليللا علطاف  
PER) 

Losعم  Lodssهحمر ضراع فيقش' اذه . لئاق  

a) G. S. cine. 5) Les man. portent طبتأوب 



cn MNT de 

xls,كقو  ESصمح  

 ىصاقلا لمآلا à اهيدل وندي Ke le cest نمل صمخ

ape lsels fi olelt Lys jeيضاعتاااببب (ن هياط ةكلب  

 نامز de تييح لق .هبو en ىدنع بيبكلا نيب" Gi ءلوقو

 0 US ىم ىضقنو نىبيعلا هدهاشت Lie ىرعش تيل

 =, اضيأ ali نمو © ىهتنا برقلاو dell ىلع فلطي نيبلا نال مادخاتسا ,avé لاق

 "مي je Les ailes هراذع د تانجولا 53

 سآب هنم درولا ىفخي مار لق Mie side تيأر امل

 سأب نم ةعاس ككفوقو ىف ام , درو عدوأ ىك فق هتيدان

 زاحو هنربو ىلج نسم مهنمذ same ىف اوقباستف ءارعشلا هيف ىرابت 5 ىنعملا اذهو

 else ناسحالا ىيجحل lé نم مهنمو «ايلصم ناك نىم مهنمو «زوحاو فبسلا لصخ

 | رباج ىبا هقيفر ةيعيدب هحرش هحر هفيلات نمو عجر «ايلوم ةياغلا لبق داع نم مهنمو

radيه لاهو!  léيوت اطمملا هديبطقلا كما [اهلويم  enظ ' نإ  
 نيدلا guet ةمالعلا مامالا انئيحاص اهاشنا ىتلا «ىرولا ريخ Duke ىف ٠اريسلا ةلكلاب

 رمت ىنكات «اهنسح ىف ةديرف Li ىف ةردان ىسلدنالا ربداج نبا هللا due وبا

 à ءاهلاونم ىلع ess ec اهقؤم نم ةداجالا بكاوس لهنتو « اهنصغ ىم ةغالبلا

 «اهيناعمل اهيناعم سارع ولكي احرش Li عضا نا ,œuf «اهلاتمب ةكيرق تحمس

 راصتخالا ةرثكب هقوعا الو «ليوطتلاب هيف رطانلا ّلمأ ال «اهيفاومل اهيف ام بكارغ ىدبيو

 «ءاهطبضيو كصاقملا برقي La ضرغلاو « اهطسوأ 9 ومالا ريخذ «ليصحتلا Sie ىع

 نأ لأسا alt « de ّْنك نع اهتاغل نم تكساو « ىفخ لك اهظافلا نم 5 برغاف

 | روكذملا حرشلا ىمسو ىهتنا «هاندرا اميف دراوملا count اندرويو «هاندصق Le انغلبي

 هلوق mms pli نم حرشلا كلذ ىف هر هدروأ ,Le «هلغلا ٠ liés هلكلا زارط

 ايدي شريكا tt Lois in Vie .اهبينطاباسم :ةبيط

D needs tels fe ges eut 

 بيطا ىمحلا كاذ ئف شيعلاو 2 اهل ىركذ de ىشيع :بيط امي

a) L, «اههلا 8) R. seb 
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 تاجرد توافت Gi رظنت نأ تدرا ,Hi هصن Le مالك دعب حرشلا اذه ىف ,ne لاقو

 jeu «ديجام رصق ىلا كج فيك ىلصوملا فحسا ىلا رظناف ماقملا fo ىف مالكلا

JL ديلاخلا» kw AI لزانملاو «هبلابلا ADI هد بطاخي Les ةيطاخف « ديدج Je 

 ce AS سكع ىلع دمالك ىرجأو للا عضوم ىف نرحاف كاحكمو البلا AE راك اب

 ْ سيلفا لوق. ىلا رظناو

 Kit uk: wall Pre was pie Mai Le ملساف كويحم انا

 خمالسلاب هل Le «ءايخ نيح ىسحاف ile» مسرو Cds Mb ىلا ءاج فيك رظناف

pénaleةيورب . Colasىفواب عماسلا سينا ىتح .«هالبو للطلا سورد ركذي ملف  

 بحاص «بانطالا ةياغ هيف بنطاو «بابلا اذه متف ىذلاو ةمالسلا ,Lt ةيكتلا

 لاق Gus « ارعشلا مدقمو « اوالأ

 ىلاضلا رصعلا ىف ناك نم نّمعي لو. ىلابلا للطلا اهيا احابص مع الا

joeموسهلا ليلق كلكم كيعس الا نمعي  Leلاسجواب تيبي  

 ,SAV ةداعسلا نال RSUT فاصوأ نىبم نوكي نأ ىسحي ريخالا تيبلا ,Hs ليق

ils,ال لاجوالاو مومهلا  Rs2, لاقو «ىهتنا ةنجلا ىف الا  dieةطانرغ نم هليحر  

 « حونتو كيالا ىلع ودشن هيثامحو < سولت Di مالعاو

 ىداولا كلذ تءلع سلق كجكانب بابق تدب تاب عادولل انفقو اهلو

vsتيفغلاف  àىدانلا كلذ ىف هولا ضايب نسحلت ةضخ :كيبسلا  

ne NEداع سمشلا  Hiىدابلا اهربسكال بجعاف ايهذ اهل  

 75 هر JE « ةطانرغ LE gs ةكيبسلاو
 ديحش قوش Salt ميل بم ىدنغو تاضقت ةرشع هذه .

wuf,ole 1ôlsىقالتلاب ىقوش, .ءافطاب  De (5) té 

 ةيقاط ىدعأ  ىقو هحر لاقو

Loisكيلا  ROامدنع كل اهشرتخا كسانا ىلع رعي ىمم .  

 hdi ue ml يزور ضيعة الط اهيل alé لك us نيحصأ

 شلع 1 نسح نم ئهباو «راهزالا نم ىعزا هاندجوف كباقك ىفاو ةلاس نم هلو

a) L. انيفلاف ; KR. .تبقلاغ 
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 هحر لاقو «املا :بابح ومس عامسالا ىلا ويسيو ءامسلا موجان Gé قرشي ««راهنألا

 | . | ليلخلا بهذم ىلع ضورعلا ىف

 bo كيلا ىغصا ولو ١ Nat مهنم طلاخت الو مانالا لخ

 ERA ىيحولا وهف براقتم le نوكي نم ففوملا 5

 شفخالا بهذم ىلع لاقو

 كلاس كلذ لان ام هتكل ةحارل مانالا نم صالخلا نأ

sulصالخلا وجري براقتم هل ةرثادب  aileكرادتم  

 كيزم ىوهلا ىف اهل ايف تهانت 5 ٌبحلا ةرثاد هلو

 ثيدم اهب ىعمد SU ليوط اهب ىقوش ركبف

GAS bisثيري ام ىّسحلا لعفيلف طيسب اهب  

HASمهنمو «اريثك ءارعشلا هلمعتسا ىنعملا  pliىلعيلا اوراص نبا نيدلا باهش » 

 LS هسفنل زوكتدملا ىيدلا باهش اندشنا هب مجيرتملا رفعج وبا لاق

 هفطع نم نابلا eye راغي افجلا عيرس ىضورع ىبو

 هفطق نم عنمبي HI رفاو هتنجو نم درولأ

 ami اضيأ Lait لاق

 ٌليوط هافج لثم هب ىحجو ١ افجلا عيرس ىضورع ىسبو
 ٌليلخلا بأد عيطقتلا ىل لاقف اسا ىبلق تعطق هل تلق

Auf,كلذ ىف ةيجرتلا فباسلا ريرضلا رباج نبا هقيفرل هحر  

 vas نالزغلا ىف رفانتلا امنف 2 هبتاعأ ال ىتاف ىتع duo نأ

 صوقوم هيف ىبلق كلذ لجال دبا لماك Ame due ىقوش |

Ait,كلذ ىف اضيأ هل  

 عيرس طحالب ىوهلا كيدم ىف ىبلق نبكي ضورعلاب ملاع

 عوطقملا هرصخ نسم فيفخو ( وحبي فدولا نم رفاو هدنع
 non قئاقطاغ نزل هدودق 5

eiىهف  delىل *صخف  Usىل هفدرو  Mais 
 2 تل 3 مم

xjeفيفخ ببس  (Duبسس اهفدر م ةءاروو  MASرداظ  
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 رثاو Les ىسحلا «نأك الا. .. lus ىف ناعونلا عمجي مل

 هلوق اهنم BAS تاعوطقم ركذلا فقباسلا رباج نبا هقيفرل هحر رفعج وبا ركذ كفو

 ىقاسلل ىتجكايمو بيبحلا وكنت

 ىاشعلا لثاسر راجحلا لفا

 قاتنشملا عماسمب اهتئامغن

 coli ساك(ىنةسأ (ىداصلا/ اهيا اي

what >ىونلا»# قلع  es dut, 

 ترج اذا ةادحلا ناكلأ ىنسح اي

 nes نم ىضم. ام وجنأف اهيف + ىنراز ai انتليل ىسح اي انضيا دل 5

 هدخ ىف ىذلا غدصلا برقع ىف . اهتدجوف .هلامج سمش .تموق

 ىتلا ىع لاقن باسحلا RUN ركذ امل هنا ss نمو هتحربرفعج ىبا ىلا عجر

 املو 2« ىهنتنا !اذكو اذك ىكلذن نولوقيف ةمدقتيلا مهلمج ET باسحلا لعأ اهعنصي

 | مهضعب لوق هحر كشنأ

 يلقب خيش ناعلعلا يعل نبلق jé O6 لاوغأ»
(ilsىقايسلل ثلثلا  

 قادحأو ظاحلاب

 8 ام LAS اناقو

slée .نيكل مشع تس ميشا TS 

 ام لاق  mesنيتلتلا اهنم هبوبكمل 8 امهس ها ىلا هيلق مسق رعاشلا اذه  OPىقبو

Las LA اهنم هداز 1 وهو ثلتلا ثيلت ىقبي هل راصف ام هيتلت nous 8/ ثلثلا 

  29ىم ىقبو نانتا  shot st, Gulfنيب اهمسق ذتس ةعستلا ىم ىقبف ىقاسلل

 قاّشعللو ىحاو مهس ىقاسللو  هبوبحمل ا عيتجاف ىاشعلا  Riu«ىهتنا م١ ةلمجلاو

Mélىبا هقينرل باسحكلا ملع ىق <,  Atركذلا فقباسلا  

 at لاس 5 نيج بلقلا .ب مضي

 هيسفو برض نيب اسم ىبلق عاض

 ASUS  (اسديلقا هب ناك

 une  لاكشر ليكشلاو و ةظقنورب

 هرمحو نضابد ASS ادب كف

a) S. Se 

Tom. I, 

 Ba .مارغلا ىف بلقلا مسق '

 ىلاح موسق اب هاوه ىف هذه

 خسدنهلا ىف هل كشناو

 هيجو ةحالملا لاكشاب طيحم

 هلاسخو ..ءاونسا DE .هضراعف

EU à 

(oiفيرط راذعلل هيّدخ  
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  011 «ueتو |

 هرظنب ىبلق عيبأ نأ ىضخقن

CS PAR ىس.ع Lise) 

couteau 
 نسكب تلكنش  E>Lنوكامو

2 PORTER TE 
 نونف بلجحل اطقن.هتاليخ

 : tieا

 نافجأ هك ياما لامكلا تلت

 Sy pda ailes ىفو

aline oise 
 ناسعرب روتنملا Gants عيقوت

 ناسنا .هولسي الف. نيبجلا  كاذ

La Laلابلام : Lessناولس كنح  

Dmباقلا ىف دل ىو  oies 

 Ai مكدنع ام هلوقل

 , دلخم هب تنأ الو ىقبي

 نسحيو ليمجلا ىلوي Lo كل

011115 
ESيستحب سكت  

 pal نم يابا 255 نمو

545 RAA 06 ÿ سرسع ويف 

١ 

a) Voyez Sour, 23, vs. 98. 

 ىسح لاكشا تلقف. اذ Le ليق
Léa JUNلطدخلا و ةلعر  

 << 6 ون ىسحلا فقح 5

 Lai هلق نسح ىم لسمو

ileانضيبأ هل  

 هدقك :باتكلا ىف lie نبا فلا

 هذه ىكل نيعلا لستم ىيعلاو

 نم غدصلا تحت طخ US ىذلل لق

 RU cn اهل ايو لاجرلل اي ه

 اهريغو ةعبسلا مالقألا ركذ ىف هل دروأو

 هل فيفخلا رصخلاب كفدر فيبعت

DEتلعج كق ضورلا عاشر هيلع  

 هب Ja راموطب بابشلا طخ

 نمو هاوه نع ىربص محسن ع

 œ ىلع ظخ راعشالا ملق ام ىسح ابي

 ىل كدنعن ىبح ىلع رابغ الو

 عمتست مل لاملا بحاص اي هلا ىشنأو

 La هللاوف اريخ هب لمعاف

 ادغ كقو ودعلا لجات نأ تتش نأ لو

 هقلخل ريبخلا لاق امك للمعاش

deاذا  JG, céةبسح  

 هلوق ىف كلذ «فيدصنو

 ين ففاود مل نأ شع موق عل دروأو

&) Voyez 560101. 65, vs. 2. 
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ai AS ll luedt Liرمع فلخلا كيس نع  

 où ei لك ls eus wi ae Le dites ail غلوقو

 nee كقلخو بصغت الو AS ةينب hole كيري اسم عد

 ةايح هل خروكيايالا ني كف ياارب ىشخين دودج عي ls هلوقو

as١ ةيبنالا ماركلا فطن هب امم ناب لوسرلا لاق  , 

 Lis ام ,fut راتخت امك pub ىكتست مل تنا ام !ذا

 = 16 نانا Ge (بخكضاف## ريكي هايحلا LS) Gui لوقو

 ءاسجر 15 هيل 5,4 Si دعباف ءايحلا ليلق ىعو

cn,نوتلتسلا:. ماو مو : lesنس انعسنا ونا  instهديب  

 ,A ىف كش ال ثيحح ءاج ١ 1ذب قيقحلا ملسملا كلذف

 ٍ ىهفصلا Mall ىلا هب بتك امم رباج ىبالو

 هانغم ثنا عيدب ءىش je هانعم تنأ ظفل.ةاعاربلا نا

 هانغ فحسا ول كربغ Ai ىم هعماس دنع ىهشأ à كمظن داشنا

 هلوقب ىدفصلا باجاف .ةليوط ىهو

 Ans 5 ls Liuas هاياجس Lis eus الضاف اني

 هانعم dus Se) bu lies La ةرهوج فش ضيرقب ىنتصصخ

 ?Le; LS ناعم ايابخ نه مك ديم ةينابم nas لك ىم

 هلوق sen Cr pis à مظن ail عجر cas وط ىعغو

 crus دق لمرلا بيتك ىف ةطوخك هبذاجاست Go, Le (AS كيوت

 تتفتلا AS ىوحكن Hit اهنم عوضي اركس ابصلا صير ىف Mali اير

des Elf Lg ieسيقلا .ئرما  

 b ل.فنرفلا 57 تءاج ايدعلا ميس اهكير عوضت ىوكن تنفتلا اذا

 هلوق si دروأو

 sn بكرلا ىف فبي.مل ئّنم ةادغ اهرايد لوح gl su ال ولو

 ESS CT رحخلا ,so تاسكانتو des درب نيتملا ىوذ قوسفف

Voyez la note de M. Arnold dans son éd. des 7 Mo'allakat, Amro’l-kais, (5. كظفل. ة a) 

vs, 29, 

1179 | 
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 بئاكرلا هجن الول انب طوحت ١ ىنم ىلع ىحنو انك ىتلا رايد .

 ,ken ىخا نبأ لوق ى ذاتلا ىف كقعو

 الثيم ادرب نيتملا ىلع ca ie Legs = نع رخلا عاشر كا

 ويحرر قزلاطلا ١ ندووع للاب des ال ندب fi Jet إو ui ef قا

 هتاطو ءاكطبلا فرعت ىذلا اذه 2 هل لوقملل LE < ةلالجلا نا

 لاصولا als US Là Lioui Hub bee Li (aie عوض هلوقو

Lo des1010101 لا  
 راوف pelle اودسح مكو.. ..اوبيجاي ملف. لوسلا.  اودسح مه هلوقو

>Lesىحضاف اوركم امدنع  ass a Bassراخفلا  

 بوطخلا nl Se de >, le Gus ui us هلوقو

 af لجيلا ىلاق La لقف را فورسم كنبركأ ىمهمو

 2 م 2 3 < =
 m5 جر -_ ةعارو Ü >) KA تبيسمأ ىذلا بركلا يوسع

 - 2 .٠

 لوخمو بيبح ىركذ pt) كبت افق ليسرم فرشا 45 اذه ىليلخ هلوقو

 لموحف لوخدلا نيب ىوللا طقسب تلخ ىتلا بونذلا ىكينبامكت يور

 ةلامشو avi نم lis اه wi ىباصتلل تناك لزانم

 هلبق لاقو debit كلذ ىم ةسيفنلا ررحلا يرختساو « طمنلا اذه ىلع ىرج مق لاق

 ارودص اهل عنصو eut ىلع اهرخآ ىلا اهلوار نم ةديصقلا هذه راجعأ ذخا هنا

 ىف دحا فقي ملو cad فبسي مل امب كلذ ىف ءاجاف معاص ىبنلا حاحم ىلا اهفرصو

 دلوقو « ىهننا « باع فقو ام ىلع ىتاعملا ىكلت

 4 ناسمزألا ذي انل اهتمظن CUS مكب تلخ لاي مك

 ىنانجو ىكناوج ىف مهو ىغيع si» ندع ن وحزاسلا اهيأ

 ىنادتلا ىعب shit Let 2 ىثانتلا دعب لاصولا كلا ام ملوقو

PARمكانلكو ل 5  alمديرك  CEع  us? BASنأوأ  

a) Les man. portent .بويع 8) Voyez la Mo'allaka d'Amru’l-kais, v. 1 et suiv. 
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St Ge Le, Loنامزلا تانولت انتلحر نكلو  

 بوركلا كنع هيندحار مع mi ىضرتو كيدي ot) رفصلا ىكتشت ةاوقو

 بوطخلا داوس نم dus .ضرالا ثيح بيسلا رضخا فيسلا رمحا

 لادلا هلوا pt امم هلوقو

Lisناما هر كمل  SLىدعةسمل كاله دجتسمل.باحس  

 ىدصق ىذا بيكم ىسنتأ ىمل عم ىفج ىمل ا ىنسحلا ىاع بورد

 ىدهي SM ع> he نأ ضورلا ع> Lau نأ ثيللا عد ىطعا نا تيغلا عد

 الالظلا فرع الو ةرسجاسهسب js db Does ام لاوغ هلوقو

usرسما واو وشل  Linoاننداشر ضرس ريش  JS han 

 ارج nue بولقلا موجلو ,Li بوصنم. قوف رصخلا عقر هلوقو

 اردب حال ىجد ىخرأ .٠ DO di اكسم LL اشر امو انصغ لاس

 ناعمس MS ةدحعاس نب سق ربق راز ىيح هلوقو

 ىدايالا ةدعاس نب سق uit ىذ dix ىذه

 هيدا ميجا يطا م nt و
 نب ادرفتم ىوثلا نطب MS ىف هنم رق oi لك ىف احصفم ةغالبلا su اهناز لق

 conf هيلع حولبو < سفنلا هيلا ساترت. اعضوم انيارف هربق انرز رفعجا وبا لاق ««دابعلا

dis,هلوق هل درواو كلانه اهريغ ىركت ىيع ناعمس لبجب سيل هنا لاقي ءام نيع 545  

 ايحرمو الها فايضالل نولوقي مشاه ةباوذ نم ماخف مارك

 ls براح موي يلع لعفك مهدوج نىيلقملا رقذ ىف لعفيف

 ركذ املو vo ةنس معلص ىبنلا ةنيدنب ناك هنا لوقنف هحر رفعج ىبا ىلا =

 رجشلا عضوم ىف لاقي الو اهبنج لازا اهتقس امب الا. ةضورلا نوكت Ÿ ليق لاق ةضورلا

 لاقو est“ ةضور

ai <ام may ele Qu Cdi mail 

 فنلالا ةقناعم مال ىنداكف هتقئاع

 : ملسي مل نمع Lies دحر لاقو

a) Dans le man. G. il y a 161 un blanc. 5. ىدايالا xaS. 6) Voyez Caussin, Æssai, III, 

197 et suiv. 
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 ملق الب ابنتك af كدت ءادج دقف مالسلا كرت ىلع "لع

 ىمق ميم ميملا اذهو le نم فلا ge ماللاو LED نم نيسلاف

pds AA,ناك  paie teالوق لاق لق هللاف  
 me js li Gi goes ىب ماس ميركلا داوجلا 39,

 ob 5 3و plus هل ربصأف 2,4 ملظ 15 لاقو

 يعم ١) SE مهل ds تا: نيرفلا وهوا انكتجر :لاخ سقف

 فرشلا اهل ةديصقلا هذعو هصن ام me 95 نتعب بعك pes ركذ Lil هرثن ىمو

 ىفطصملا Asus Li Lu اهدشنا cali هل دجوي مل ىذلا مكحلاو « خسارلا

 معاص Jui «هباقع ىع وفعلا ىلا ليصوف اهب لسوتو «ةباحصا ةرضحو هترضحب معلص

‘xlsىم فك هنع فكو «هتلح هيلع علخو  soifهدارم هلهاو هسفن ىف هغلباو » 

 «بونذلا كلت اهقانسح تصحيف ad رف ىم فبس امو «همد رادعا دعب كلذو

 رثاوجلا فخا نم عطقو «لزغلاو Out عنم ال ولو «بويعلا كلت هجو اهنساكم ترتسو

 ىنتدح «هوكلم اني مهرما كالمو «هوكلس اميف ءارعشلا Be ىهف «لمالا رعشلا ىلع

 ةديصقب الا هسلجم متفتسي ال ناك ءاملعلا ضعب نأ هدانساب ,ةيردنكسالاب انخويش ضعب

 بعك ةديصق هللا ,Jeu اي تلقف معلص هللا لوسر تيار لاقف كلذ ىف هل ليقف بعك

 ال ىتازدللا تدهاعن لاق Last ىم بحاو Lt انأو معن dE كيدي نبب اهدشنا

 Dune OS ىلا تفل“ ىلذ Le cmt لوق“ملو تلق « موي لك اهتارق نم ولخا

 « عيبلا اهحدم بسنو ass نيب تدشن où اكربت *«اهلاوقاب نودنقيو «اهلاونم ىلع

Leىضاقلا# عنص  Lastصا عغاصمب ىبنلا حادم ىف ةديصق رهاظلا دبع نبأ نيدلا  

 لاق leu تناب نزو

 SES هحردسم ىف ىسع انلقو ٠ ةديصق ٌىبنلا ىف بعك لاق كقل

 كرايم بعك وهف ,«Gus Me ie رثاوجلاب Lille ناف

 0-2 لاقو « ىهتنا

 زاهنلا ىلع مالظلا رك امك aimes راذسعلا رك دقل

 راذعلا تاّيشع des ىلع 2 تءاجو هتنجو سم# تباغف

 راومحالاب اولا مح كقو Loi امل ble) تلقف

DE نم ةيشعلا لعب امف -(( لجات رارع ميمش نم EU 



Dar 
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 فشعا مل» ىنتيل اي مهتبجاف ىوهلا كيب رضا دقو تقشع اولاق لاقو

 تضع لم مل م زاف La مهتبجاف (sim RS us تعقبيس اولاق

 هللاب ءىضتسملا ىف .باشخلا نبا لوق هحر كشنا املو
- 

 مداح ةغقو درولا نود تنفقوو اووتر اذ كك دوج لاسلس ىرولا كرو

 محازت ريغ ge ال كولاو RES نم ٌةفخ بلطا نامط

 ىم اعقوو «هتسالس ىف ءاملاك ايرج .Lu esta À? Re رظذاف هصن Le لاق

 الو « همالك A فصو نع يرخ ام امهمطان Qi عم caille ىف دهشلاك بولقلا

 امهف «ريظنلا ةاعارم نم عضاوم !. امهيف نأ لبق ىئغح cali ىنعملا كلذ ىذعت

 عوقو نم de الوب« بيع نم gala ماش ام هنكل ali» ىم Lg ام, نسكلا_ ىف

 هتيجرت pie © ىهتنا « هيفاقلا بيع نم املس ام «هيفاولا ىساكحمل ادذه عمف « بير

 هقيفر تيب مرش dis هلوقب

 جهدا رع 05 وغلب US pl pol نفي AU يلا ملال ردح
  dois mi Leليل حوشنت ىتلا .ىلايللا ريخ نأ  Le EC NEرد تبقا وو دوما 5

 ىلايل  Atىف  fatاوغلبو «مركلا دراوم اودرو دق. موقلاو « مضي مل ليزنلا تيح

 ميكلا كلذ ىف مهدارم ىصقا «

àسرا  are D D Dىسيقلا رشي نصيتصاربا ني كلين  
 ىداو ىرق نم ةيرق سناجاب ىلا ةبسن ىسناجايلا ةالصلا بحاص نبا cut نبا وو

bisسايعلا وبدأ هيقفلا هركذ كقو ةعباسلا ةثاملا طسأاوا دحر ناكو  Defىب  msi 

 لاقو «برغملا دالبب . برغملا KÈSS den ىذلا هفيلات ىف Lait ىدزالا* LAS ىبأ

 ءانلو انعم اولوقي ملف ايندلا ىف اوحعزو iles أوس ىلوملل داقنتل مهسوفن اوضار هيف

 فيلاقلا بحاص لاقو «ةاَنابس مهنيدهنل Lis اتم Gb عت هللا لوقل ,اوبدتناو

 هدلب ىلا GP ىداو نم هعم ىريسم ىف اموي ناورم ابأ suit elle روكذملا

 كرفس لبق خياشملا تسنزال الو تآرق نكت مل تنا ىديس اي هل تقف 481 ةنس سناجب

 ىل هللا ماقأ ىل لاغن Li, Li اذه ىف هنكربب ىدنقت ملاع عم ترئاس D قرشمال

Be ble Loeb A Que اذا œuf لاق, فيك ل تبل Lué تطال 

a) Les man. portent ASIN. v) Voyez Sour. 29, vs. 69. 
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 بكتراو مومذملا بنتجا تنكف مومذم رخآلاو دومحم ايهدحا .كلذ "ىف نارطاخ ىل

 nilals ءاباعلاووا خياشملا نم هيف نمع cale كيلي اقفال نقلا ٠ تبلصؤرووا نا كادويصملا

 So نا هللا ديحاف Lente مومذملاو fonte suit ىل ركذي ناكف كلذ ىع

 رومالا نم ىرطاخب عقي ام ىلع دهتعا مل ةفلاخم نود هلاصتاو كلذ ىعباتت عمو

 ele مالك نمو « ىهتنا ءاملعلا Lie رضح نم aie لاسأ Lis OST ىلا ةيعرشلا

AUSىف هلوق روكذملا  Lisمهاماكحف فحلا فيرط اومح مهب هللا انعفن ةيفوصلا » 

 «مهامعت اوضفرو مهسوفت هاضر ىف اوناهاو «مهامعاو لطابلا ىع مهمصاف معرتاصب رونو

 روكذملا فيلاتلا ىف هلوق ىنسحا امو «ىهتنا « مهامسأو سانلا كنعو هدنع معردق ىلعأف

 صاخا نمو “هيلا لصو ىحصي ريخلا بلط نمو fade ظوفح ظناح نم !ذه اي

 « ىهتنا « هيدي نيب ةمدخ رارحالا ماق هبرل ةيدوبعلا

KE se بيبطلا مهنمو laiىب هللا دبع كمكم وبا ىيدلا ءابض ريهشلا  dutراطيبلا ىب  

 عمج دقو هلوقب برغملا هباتك ىف Jen نبا هانع ىذلا وهو ةرهاقلا Mi ىقلاملا

 ىف اباتك رصم ةرهاقب نآلا ىكاسلا ىقلاملا دمحم وبا

 CR ىوارجوملا بانكو ىقئاغلا بانكك ةدرفملا ةيودالا فيناصت ىم هيلع ردقف هب

 عمس ام هيلا رشح ناشلا اذه

 nas ىف ةياهنلا وهو as فورح ىلع هطبضو اهريغو ىلقصلا ىسيردالا فيرشلا

 « عجاريلف عضوملا اذه ريغ ىف هتامحب اذه ue نبأ مالك تركذ دقو «ىهتنا

 ىصقاو ةقراغالا دالب ىلا رفاس Golf ذفرعم ىف ;aile ليها دحوأ راطيبلا نبا ناكو

 هتبانم نياعو نفلا !ذه نوناعي نيذلا نم ةريتك ةعامجاب عيتجاو برغملاو مورلا دالب

 . ةيودالا ىف' هيلع dues ناكو لدلعلا ىبا لماكلا مهخو هرافسا دعب داعو اهققكتو

 Shut باحصاو نيباشعلا رياس ىلع ,Lui ةيرصملا Lui ىف هلعجو شئاشحلاو

 AA Ru plants ىفوت نأ ىلا هدنع ابطح ناكو gba هدللاو مد هدعب نمو

 / ةدرقملا ةيودالا ىف عمابكلا بانك تافنصملا ىم هلو بجاحلا نىبأ اهب Les ىنلا

 للخلا, نم ٍتاينملا ىف Le مالعالاو ةنابالا باتكو ةيودالا ىف Let alt بانتكو

 « سوديروفسيد با: ك حرشو ةبيرغلا ,Lois ةبيجعلا لاعفالا باتكو ماهوالاو

 Lio هعفاشمو هنكاماو هتافصو تابنلا قيقحت ième هيلا تهتنا ىبهذلا لاق

gai فشمدب 

Eee ANSخيشلا  )= CSنب كيكام نب ىلع  CI? DS \Aىطسبلا ىست فلا ىلع  
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 ىَم رخآ ىصضرفلا فلوملا ةلحرلا ملاصلا ىواضسلا لاق امك تاكتفب GSolefélts ريبشلا

 سببا ,Data باسحلا ىف هفيناصت رتكاو سلدنالا GS ىم ةريثكلا 'فيلاتلا ذل

Let Gi Lies sut TU CL LE Guiحاص' ىسوسلا“  

 ةطسب ىم هلصاو هتايورم عيمج هزاجاو باسحلاو ضئارفلا ىم ةلمج هنع Et كثاقعلا

 ايعريغو ىطسقرسلاو Lu نباك ةعامج نع اهب فخاو اهنطوتساف bles ىلا لقتنا مت

Le GNT ESSشملت"  LS Ce et,ايندلا؟ملاعأ  os ont 

 vie ىقلف Must مق معريغو غاز نبا سابعلا ىباو ىنايقعلا مساق لضفلا ot) ىضاقلاو

 داعو Let ىقلو يح مت مهريغو « ولوطو ىناشلقلاو باقع نباك ةئرعا نبا ةذمالت

 لكتراو ST ىم هصالخ ىف Ms Je ام هنطوب de نا ىلا ble نطوتشاف

 CN لحل "ل ue LS ut of Gin où Ci Ge Le dé ناس

Role axe ROةنس ةكاحلا ىذ فتصتتم ةيقيرفا  pts Niريتك  

subieولك"  ce Cadlil, GC MTىدلا ٠ كلاسملا" فردشا هقيلاوت  Pda 

 حرش ىف ٠ مانالا ةيادهو «نيقانلا D ie « ةلاسولا حرشو ME رصتخم cr « كلام

 ملع ىلا ٠ ناسنالا هيبنتو ىبطرقلا زجر حرشو Date حرش وهو * مالسالا iles رصتخم

 ةينسلا راونالا حرش هلو فطنملا ىف ىجوغاسيا Lis ىروودضلا لخدملاو « نازيملا

 هلوأ ىذلا ضئارفلا ىف SLI زجر حشو ىزجج نبال

dusنيقراؤلا ريخ  Gtىوبنلا يارسلاب»  Ml 

 حرشو معلص ىبنلا oui ىف روظنم نبا ورمع Qi jee هللا ءاطع نبا RE حرتشو

 xt ىذلا موجنلا ىف Lot نبأ فحسا ىبا aka رجرو ىرب نبا رجرو ةدربلا

Lieuال ةلالد اهبصان  افْقَس ءيسلا عفار  GAS 

chةياذهو ةصاخلاو ةماعلا ةسايسلا ىف ةكيصنلا هلو ةعرقم ىبا رجر  “atىف  

istنع :رارسالا فشكو «باسحلا ملع نع ٠بابلجلا فشكو ءكرارسالاو ماكحالا  

 صيخاذنلا ىلع ناحرشو هحورشو سصيخانلأ JS ىف باسكالا ْن وناقو ةرصبتلاو € رابغلا ملع

 Lei ضئارفلا ,CUS هرصتخمو ةاباقملاو ربكلا ىف نيمشايلا نبا pois ريغصو ريبك

a) Telle est la lecon du man. ©, Je ne sais si ce mot est correct; L. .واوطذ ةه.واولح 

à) S. ea). 1 

1 Tom. I. 118 
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 aëlsu ue, guet ىف ةينغلا QUS هلو بجاكلا نباو ىنيقلتلاو ليلخ رصتخم

 رضتخم حرشو كتخاوبلا لوقعلا ىهتنمو تسيراوملا بيرقتو ريغصلاو ريبكلا اهاحرشو

 كلام نبأ زجر حرشو وكنلا ىف كيفم رصتخامو نيبلاطلا لخدمو متي ملو ىنابقعلا

 كلذ ,jé ضورعلا ىف رصتخمو ,ml ىريركلا ie ىجاجنلا لمجو ةيمورجلاو

 ةمالعلاو cool مساقلا ىباو ىريونلا رهاط ئيزلاو رجح ىبا ظفاحلا نع ou ذخأاو

 احا للا كلانا ر كذا Lu مف ريغألا ىغاردلا"قادفلا/ ,Gal LAN Lau ئتكابلا لالج
Ale (9e agiعيمجلا هللا محر مهلاوحا ىم ةلمجو قوشملاو برغملاب ربل  » 

 ىطانرغلا ىسلدنالا ليعمسأ نب نبيكم نيدلا سمش ومو ىعارلا هللا due وبأ مهنمو

 وسبا مهنم Gel نع ةيبرعلاو لوصالاو هقفلا طخاو اهب ًاشنو ابيرقت 8 ةنس اهب كلو

 DS نب هللا due ركب af ىلع عمسو ىسلدنالا ديعس نب سيردأ نب dual رفعج

 Da هللا نبع ىبا بيطخلاو ماع ىبا ىباب فرعيو بدلا ىبا ىرئاعملا uso نبأ

le oiىب  " Man en. d'au ele ROUEN 

 رفعج ىبأ بيطخلا ىع اهل هذخاب ةيموركلا aie At اًممو ةريهشلا ةريبكلا ةسريفلا

 ميهاربا نب تيكم هللا دبع out ىضاقلا ى ء ىماذجلا ملاس pi دمحم نب دمحأ

 نباب كفيف ىجاهنصلا دوأذ نب لمكم ىب dhesste هللا due si اهفلوم ىع ىميضحلا

seقيقر اولا لاحت  ue ai Cellنا ليلا  

 ?BIT Co ىلع ىسحلا où » هزاجأو اهفلوم نع اهل هذ-خاب قا ?cb, =; Cr ىيكاو

 mi ةمالعلاو ىنابقعلا dam نب مساق droit وبا ىضاقلاو دلو ديما ] نب هللا

 دمحم هللا Vue وبأ ايندلا ملاعو مامالا نب ىمحرلا due ىب 00 3 Des لضفلا

 نبأ لامكلا قرشملا MP à ىم ali نمو غبر اغملا نم مهريغو ىناسملنلا قوزوم نبأ

 ىب ميعربأ فحسأ وباو ىربطلا dust نيزلاو ىغارملا ركب وبا ىيزلاو ىردنكسلا ريبخ

 Cu Les 35 م مكذف nfo Kim هدول لسخدو يفك ىذ ىسلبانلا فيقعلا

 حرمات اهل داسترالا ةدوكابو مب رهتشأ Los كعاوقلاو ديب خيفلالا Les كح

a) Faudrait-il préférer la lecon du man. S., qui porte ,تاكنذلا# ة) 5. مالح 
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 مل اًممو ريثكلا هنم هنع تبتك ىواخسلا لاق «طسو مظن هلو ءالضفلا هنع هليح امم

 ءىشل Leo هتبتاو هبهذم ةرصن ىف هفنص

snدعست دسم ىلا  

 نشرب as ىلا د مهنامعنو

 MS تتش نأ بيصعتلاو لهجلا ىذل

 ALES ندعي تانتجيميعباعم

Déعبي فصحلاو مالسالا نع  

 ليصقي بعتلاو مهالق ىدم ىلع

 QUE ةمدقم ىف هعدوا ام sis هعمسا

JUS all cui 

 عبتاو تعش ام هللا ىوقتب كيلع

Dh (ali nue 

absى هل  cutالو مهنم  das Ÿ 

x. jsىف  Raeدنقألا ! 
 و © 9

 مهضغبو .ىبزي نيد مهبحو ه

 مهلك فلخلاو شرعلا بر ةذعاف

 هرخاب رضا ىسيجعلا ىيكي خيشلا نم DEA ديدش فلخلاو « ناسللا Le ناكو

 ةالء اتالثلا موي ةيكلاصلاب هنكسب تامو Mars كشنا نأ كعب مدا“ خنس ةكاكلا ىذ

 xal25 نم خئامالا نبأ ya لامج خيشلا xs لاح ىذ رهشب كتوم

OSىنةيطخ ميظع نسم ىيلق ع  

 ىتابح xls ىلاعفأ قي ىدسع

 ندي كدفقثو ىناطوأ ,Dai ىلع

doلع ايكيا  Di xsتبتسم  

 تيربلا ريخ هللا لوس هاجب

 روك ىم اهغاص كق هتيفلأ

 Mi فيقع ىف is رد

 ١ مهذلا ىسعردل كولملا عارو

 منتحل فعول اووف لو

Eyesىم ربح  ARS Mi 

 prit Jus ىضاتخفلاب ن

 JUS نيدو فرش 2

SRE Dune (den ىف Fc] 

 ىنيع امد ىكبتو  ECاهل ١

Lits sie SN ess 

 اسنموم ىستاسفو us po لاسنفإ ه

 هنع هتبتك Le ىواضسلا لاق

 هعوسصدو ايكاب ملعملا ٠ لوح

 اهتلخف دودخلا ىلع عومدلا رثن

 ىلعلا ,D ةمعنب كيلع لوقو

 هقح هل, عراف ملعلا وذو

 اوعيستلف ىلاقم !ذهف

 اهعراف ةمعن 9 تنك !ذأ

NXا عياش لصف برغلل  

a) ©. .سافلاو آس. سابلا 8) GW. ce) Je crois qu'il fautlire نزحت 
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 ىللكسملا مانالا ريخ ملاق ام ls فح , مالعا هب ترهظ

 : !ولذخي نل ىدهلا ىلع نيرعاط اول lis نل ةمايقلل هلها نأ نم

 حوش, هفيلات "نمو «ىعاقبلا, ناصربلاو Ag نبا ظفاحلا «ىعارلا نع ثّدح نمو

 + سيرارك ىف «كلام ريبكلا مامالا Daniel كلاسلا ريقفلا راصتنا بانكو كعاوقلا

 Bu Je اهينو رتكأو سيرارك ٠١ ىف ةيوحكنلا لزاونلا هلو هعوضوم ىف ىسح
 ع

 مهضعب رحنو ىناسملتلا نسابعلا نبأ هللا vus ol اهضعب ىف دعم مآكت ةقيأر تاحب و

 ىلا ءاضقلا باب ىم ليلخ gai رصتخم ىلع قوزرم نبأ هخيش حرش رصنخا هنا

 لجر لخد هنا ئهو هلبذ ىلع تلد ةياكح هرغص ىف هل ترجو € ىهننا بانكلا رخل!

 رذع مامالل .ثدحف ماما ءارو ناك نمع مهلاسف, ةطانرغ عماجب مهو ةبلطلا ىلع

 همودق, مهنم plals Mt مث مهسفنال ةالصلا ضعب اولصف Mie فاعرلا Me هلجال بهذ

 لاقف Me اهيف نيرضاكلا نم et die نكي ملف ال ما ago حصت لهف ىقب اميف

 كلذ ىكح دقو زوجي ال عطقلا دعب عابتالا نولوقي ةاحنلا نال ةلطاب ةالصلا نأ وه

 NEO نإ كتعنلا باب ىف ةدافألا ناونعب ةامس ىذلا Rae SU هحرش ىف

 دحر ةعمس نب ىلع ىسحلا ابا انخيشو انديس رظننا ةطانرغ ةيراسيق ىكسمب اسلاج

 تدحلا هيلع بلغ مست ةداص ئه رج ةعامدكب ىلص امامأ أ اهصن ةخيهقف Kms نع

 ةالصلا نم ًارج mms ىلصو ةعامجلا نم ,ei لك ماقف مهل فلختسي ملو يرخف

 نكي ملف ال ما ةالصلا كلت محصن لهف ةالصلا مهب متا نم اوفلختسا كلذ دعب نم مث

due Lessباوج نسم. نيرضاحلا  Lit LAاهيذ بواجا  fs GS Dhosuتاه  

 خاطاب ءالوف ةالصف نييوحنلا دنع عنتمم وهو عطقلا دعب عابتا اذه نتلقف باوجلا

 خيراتلا كلذ ىف هقلن ملخ Les صنلا انبلط مق ىنس رغصل رضح نم Lie اهفيظتساف

 هلوق ma نمو «ىهتنا انسح باوجلا ناكل انيقل ولو

 هيمعطلاو ملعلاو اكذلا ىلوا 2 هيرصملا انتاحن مكتيجاح

 ss ىيفرح ىسذ OZ هي وكذ عبزأ lis ام

 فرح ىللع كير ايا هيف لوقت كناذ saut اذا ىثاي .ىواو نم. Mate رمالا لعن ىنعي

etىسلا لقنلا ةغل ىلع هتكرح تلقنو ١ ليق تلق !ذاف ةعوطقملا ةزمهلا وهو : 

 ,Lodel رمأ Me عبرا we ىهف هلعافو رمالا لعف بهذف ىلق اذكف راص نكاسلا
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 كليجلا plis تماق ةكرح ملا - اي ظفل 0

 ble ضعب ىل ىكح هلوق 0 «,D 6x0 هللا ,me ةريتك هنساكميف ةلمكلابو

xx USًارقن انك لاق  NE]خيشلا ى اع  HN à À muتعقوشذ ىعئاشلا ىنيقلبلا  

RUE Klumعيشلا لاقذ ىعفاشلاو ككلام عب  lé Leخاتسم ىف اذكح انيهذم  

 دقتني نأ فاخو ىطف مث هسفنل ىنيقلبلا اهبسن ,Lai لاق Les ىعئاشلا اهيبنف لفي مل

saleىعفاشلا بهذم سيل ا!ذهو ىعفاش تنا هل نولوقتو ةيكلاملا  déاي متلق ناف  

 لكلا انعيتجا D ةيمساق متنا .كلذك انلق « ةيعفاش pit Laits :يكلامب Lans ةيتكلام .

 هيلع رق اهلو لاق sit ى م فاصنالا خياغ ىف نسح ولح مدلك اذحهو لاق كلام ىف

 لاقف خيكلاملا سم ةعامج هرضكي ناكو فاعلا ىلأ هيلع ىنتأو هحدم افشلا بانك

 هل لاقف ضايع ىضاقلا Kite ة نونوكت ال ةيكلام اي مكل ام هنبا ىيدلا لالج ىضاقلا

sait saiام ةيعئاش اي مكل ام ةيعناشلل لوقت ال كل امو روكذملا ىيدلا جارس  

 < نيلكونملا خمدلع نم ككلذو هب فرعي عضوم (x نوكي الو نوكلاصلا =?( نم وعو

 تارهم هل :sr ال تام jte نيبحكملا clé نسم كلذو M الأ Mat ى م ماني

 نيديرملا مهش م كلذو هد be ès à Oo xamlo Se الو ىنيدهاؤلا نالخأ م كلذو

 هكرن HR ىسدع بلغ fois نيعناقلا ظراشأ نم كلذو ريسي ىنداب ايندلا ىم ىضوبو

ui aileنم كلذو هريغ ىلا  Kadىنوعضاوتملا  fol,بروض  Seباج ىعد مث  Ris 

 ئم كلذو دعب ىم رظني فقو (NY نم عىبسننت رضح ot ىيعشاتكلا قالك ىم

CES)لحري < لحر اذأو نيكحاسملا  &RAانك-لذو ءىشب  Kaïeىهتنأ ىيدرجاتملا  

 رينملا gt باتك هحر هفيناصت نمو «كضرو هحر ىرصبلا ىسحلل هبسن دقو هانعمب

 دالبلا هذهب 8( tr برغملاب هتكلم ةداغالا ةياغ ىذ ريقفلا nai Sa La ضعب ىف

 «ذعتيم lé هنم تظفحو ةيقرشملا

 Po اهداعا سلدنالا دالب عيمج ÀSI دعب سلدنالا 6 نم (En 4 ىلا ىيلحاولا نمو

a) 5. (يعفاشب. ة» 6. L. .أونوكت €) Même remarque. d) ©. 5. x e) GS. Li, 
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costs لاق نرزالا نب كيمكم ىب ىلع ىبا هللا دبع وبا ةطانرغب ةعامجكلا ىضاق al 

 نب دمجا نب ميهاربا ذاتسالا' مزال هنا  Dotفطنملاو" نيلصالاو وكنلا ىف ةطائرغ ىتفم

  Lastسلاجكام رضحو ه«ب هعافتتا لج ناك  siهللا دبع  Dustنيكم نب

 اهيتفم دعازلا ملاعلا ىطسقرسلا  Lostهللا دبع يرغلا ىبا بيطخلا سلاجمو هقفلا ىف

 ىبأ  dustىنقبلا  à (9)ىبأ نب دكمحا سابعلا ابا ةطانرغب ةعامجلا ىضاق باهشلاو

 كلسلا عثادب اهنم فيلاوت هحر هلو «ىهتنا ىناسملتلا فيرشلا نب ىيحي ٠ ىف

KALX SA ىف OX نبأ مدلك بق صخذ ةعوضوم ىف ليبغم نسح DLXS 6 OAI) عئابط 

  «Sulعم هريغو ; ie Asمالعالا ةضور اهنمو  Kitsمالسالا مولع نم ةيبرعلا ٠

 هيف مكص كلكم  ohهتف ىف فلوي مل تاياكحو  aieتظفحو ناسملتب هيلع تفقو

  xixفيس ىذ بنكي امم هرصع لهأ ضعبل هحشنا ام

 م قفالا تبيع نأ  èsىغولا  Esteضاميأ عمل ىم اقراب اهب مشف

 وبا ةمالعلا انخيش ناك دقلو تلق هتروص ام روكذملا فيلاقلا ىف هتاشنا مو

 ابحر اللجم ثحبلا بحال هحور هللا سفق موتف ىب ديحا نب ميعربأ فحسا

 23 ميلعتلا فيرط رانخيو « ءيضنقيو Rd بلاطي ليد « Us Dons هل عجاوملا عسوبو

 « ىهتنا «لصاتيو ظفحي ام راتخم هب كّيمتيو «لصحتي ام ةياغ هيقلي ام ناك قف

 عقو ىتح لاط !ذا كلذ نأ الا هلصحي Le فقحيو ءاشنالا ىف aile ىلع Jus وهو

 ىهنيا Lait sut !ئضقي À cuit "نع كاسمالا»ىغبنيف داك وار ّجصلاو للملا

 Mio اسهبلعو هجو' Lei ناك اذا Welt (ضعب ىف خيشلا ul ةفلاخمو لاق « نع

 عم نكلو ئيشلا عم فيملتلا بدا sou نم سيل كملعلا نم pull ريغ هلبقي متاق

 نب كيزو ايلعو ee سابع ىبا  فئاخ دقن « مثالبلا لالجالاو «مثادلا ريقوتلا ةمرالم

 . Laits ةباحصلا ضعب ىيعباتلا نم ريتك فلاخو مهنع لخا كف ناكو مهضر تيان

 مساقلا pute ئعئانشلا فلاخو هخايشا نم Lai كىلام فلاخو مهنع ملعلا اوذخا

 دحا ال لاقو .ىعفاشلا فيناسا ربكا كلام ناكو لئاسملا نم ريتك ىف اكلام بهشاو

a) 5 LA. 
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 ge Le هنذمالت صضعب ailes نأ ملعلا AS ىم م لح داكو اك كلام ىم ياعم

 كلذ Lol دقو اذه انذامز ىلا فيتاسالا عم فيمالتلا io كلذ لزي ملو لئاسم

 ةفلاضملا هذه ىم مربتي نأ خيشلل ىغبني الو لاق ,ue مهخايشا عم انخايشا قف

 روكذملا فرزالا نبا كشنا املو 2«ىهتنا ملعا alt هانفصو ىذلا هجولا ىلع تناك !ذإ

 روغصع نبأ EM ى 0 ASE) dei مالعالا خضور ms ى

 ١ bu نيسرعلا كيسا ووك En انيلا وحنلا لقن

 ىلع روفصع نبأ وحنلا منذ اذحو ol وحكنلا 25

 نب دبحم AN كبع Lil عوبالا بيدالا UT انبحاص نا ىلع wa ام هدعب لاق

 هل Dali !ذع هاضتقا امع روفصع ىبأ عفادي Less لاق ىف ,x ىشا ىداولا قرزالا

 ءاش ام كلذ ىف mul Al هيلع عئاضلا نب oui ىبا فقحملا ناتسالا ليضفتي

Le paille)ةيروشلا»  

 روفوم ملعلاو فيقحتلا نم ظحب eut دق هبّذنلا عئاضلا نبا كعئاضب

Labs onesكف كراطم ىرسن 52 رماح  Las)روفصع نبأ ح 00  

Lolo Gift Gil Le di ie 6 xsهعماج ىف..رايعملا  Lilريغ. هيلع  Det 

 z PR ة ليلغلا dés ىهسملا ليلخ pa ىلع لفاكلا هر هفيلات مظعأ نمو

 0 انالوم ناكو ةخيمستلا هذه ىلع ىزاغ Len نبأ 7 دعش À ne دقو «ليلخ JaiS م

 CE &Lw نيح ىل لاق ضر ىرقملا لود أ نب كيعس ىديس pui خيبت مامالا

 cle نأ كلذ دعبي تلق « :لمهملا ى az ليلعلا ax قرزال نبل (Ads x دراوننلا

 | نابذ ةمحاعملا نيغلاب مهطوطخب mi هريغو Li ىداولاك ىباكالا ads نم

 «ملعا عت هللاو رخآلا ةيمست ىلع فقي مل امهنم الك ناو رطاوخلا دراوت نم

 ما هلبكا له ىردا الو تادلجم ا" وحن كلذو ناسملتب حرشلا اذه نم ةلمج تير

 لاسم مثا ام لوالا ندلجملا نأ !ادلجم .١ نوكي تيار Le بسحب هريدقت نال ال

 ىفارأ ms مولع نم اهيف Où ةسارك ىنم it ىف اهدحو ةبطخلا تيارو ةالصلا

 سلدنالا où ىلع ودعلا ىلوتسل امل ناسملت لخدو fade اهترثك عم ليلخ حورش

 سلدنالا عاجرتسال GLS ناطلسلا مئارع ضهنتساو par لخدن نرشملا ىلا لكترا مق

 (a آد. مهشلا» 0] .S ليلعلا.
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 ASE رصم ميلا عجرو %6 مث قوقعلا ضيبالا وا Gt ضيب بلطي نبك ناكف

 ةنايصو ةماونب هالوتخ سدقملا تيب ىف ةاضقلا ءاضقب Los نع هوعفدف هضرغ ىف مالكلا

 بحاص هركذ ايبسح no ةنس دعب هب ىفوت ىتح كلانه mike لطت ملو ةراهطو

 عراب نمو a‘ ىدهع لاط nil عجاريلف «ليلخلاو سدقلا خيرات ىف ٠ليلجلا سنالا

 تانيكملا ىف هلوق هحر دمظن

Le 5 til unies طبربور 

 اهالق مهتم اهّبحا 0 نم مانالا لاحل بجعأف

 تح هلوق دغمو

 نايبلا ىف got ىراد رواج SA ناخدلا اذه نع ىرذع

he Lis; Les CSS Usيلوم  Dei Get 

 لدالبلا نوصغلا Le eo An ةراسصتت» put coms pue تلمأت ١ هلوقو

La busteةحاسم . nn 
  رادب مالكلل ىدنعو ai 2 انساحم عيبرلل فص ةلئاقو 0 هلوقو

 Je نامزلا aps ىف كتينللف LS ىم بوص ضرالا حاطبب امه

 وكل البا اتينا كو juin QE كرولا! ail ce Rues لوقو

 ضراعلا اهِقوَف نم" لاس كقو Leilu ا هوو كويت نمت

CAهددلاو ةافو كنع »=,  

 Xe اي لاحوتلاو نيبلا عطقا ام خفكاأو نيعلا عوسمدو و لوقت

 كلي ملو لوي مل كلملا ىف رع ادق ١ نّمةيحرل تلاق ىرشلا نيا تلقف
 نبا هللا due ىبا ةعايكلا ىضاق Liu هتيفلا امم oh نبا ظفاحلا هذيمات لاق

 ى

 ايندلا نتف نم ناصيو mue رفظيو هرمع هللا“ لوطي نأ off ىئم هضر Cle نع قرزالا

prمبصا اذا ميبستلا اذه لقيلف هقزر باب هيلع  GSناكبس انتالث ىسما !ذاو  

 الم هلل ىمجلاو شرعلا ةّزو معنلا دعو ىضرلا غلبمو ملعلا ىهتنمو نازيملا الم هللا

 ناؤيملا الم هللا الأ هلأ الو شرعلا ةذزو معنلا es ىضولا غلبمو ملعلا ىهتنمو ناؤيملا

 ماعلا ىهتنمو نازيملا ًالم بكا ,at شرعلا ةذزو معنلا كحعو ىضرلا غابمو ملعلا ىهتنمو

 كلذ Jia ميظعلا ىلعلا هللاب الا ةوق الو لوح الو شرعلا ةنزو معنلا es ىضرلا غابمو

 داري امو قزرال لينلا اضيا هطخبو لاق «كلذ Me هلآو use Lie ىلع هللا :ىلصو
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 ىحلا ظفاحلا عناملا عفادلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب اضيا abus « كقلخ ىل رخسو

praىذلا بلاغلا رصانلا ىلولا رداقلا ىوقلا  Dعم رضي  Mamiضرالا ىف ءىسش  > 

 = اي wo اي رون اي ميلع اي EU اي Lost هطخبو «ميلعلا عيمسلا وهو ءامسلا ىف

 dos فيرط ىلا ىندعاو ىردض هب Pie ىبلق هب ر ونن اكنف ىل متنا نيبم اي

 « ىهننا Las اميلست ماسو XASUO D aie كديكام انديه ىلع ىلا نانو ىرمأ ىل ا

Xiرمعلا ىصقال قزرسلا  
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 ررذ نم همث ىف Les ىر

 ال ءاشنالا هتعنص نكت ىم Lise <, لاو

 أردلا عيسلا ىلع ىلعتسا ولو

Lilبهاكلا  LRرول,  Cie Lesققعلا  Guiىرتشملا  

 de 5 NAS =<, هلوقب Les بابلأو للب ARE 5 ri S Ts : خلا اهننيسن تيار اذكو

 مع ىبنلا هاجاب مالسالل هللا اهداعا ةطانرغ جرمب ىراصنلا ةيغاط
2 

 is هيرغشتو MS هركذت

 عضوم بلقلا ىف ناولسلل فبي ملف

 عمدأ MAD ىمهنت ىنفجكاب (ts نقو

jsعقوتي هرش ىسم ىذلا  
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 ىوسبلا ىلع CS La مكعضأو م

LEA ES =ةرفز هيف ىظتلت بلقب ىل ىمو 05 =  

 اعةوم SE ٌبقرأف كديور
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 ح ةمينغ ريخ paul ناف اريصو ه مج د ربصلل ناك لو نم زوسذ ابو

Lil, Enعرسا نيعلا ةحمل نم هفاطلاف محار ريخ نم فطللاب  

 هل اًجرف bib بطخ de ناو

esىف هلل اعجار  jeةلاح  

2 

 عفرب انكسضع dns ىف Cp فوسف
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 ajoute .a) 18٠ ىل.
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A. F. HÔST, libraire, à Copenhague. 
. KLINCKSIECK, libraire, à Paris, pour: , 

M. l'abbé Bargès, professeur d’Ecriture sainte à la Sorbonne, à Paris. 
. LAMPEL, libraire, à Pesth, pour: 

M. Repitsky, professeur, à Pesth. 
. MARCUS, libraire, à Bonn. 

. MOHR, libraire, à Heidelberg. 

. MULLER, libraire, à Amsterdam. 

. MULLER, libraire, à Æmsterdam, 2 Exempl., dont 1 pour: 
la Bibliothèque des Anabaptistes, à Amsterdam. 

C. MUQUARDT, libraire, à Bruxelles. 

NICOLATsche Buchhandlung, à Berlin, pour: : 
M. F. Dieterici, professeur de langues orientales, à Berlin. 

D. NUTT, libraire, à Londres, 6 Exempl. 

F. OTTE, libraire, à Greifswald. 

0. PETRI, libraire, à Rotterdam, pour: 
M. 6. K. Niemann, à Rotterdam. 

0. VAN DER POST Ja, libraire, à Utrecht, pour: 
la Bibliothèque de l’Université d’Utrecht. 

- V. SCHATTENKERK, libraire, à Doesbourg, pour: 
M. le docteur D. Burger Jr., ثم 

J. SCHNEIDER & 00112. , libraires, à Berlin. 

K. TAUCHNITZ, libraire, à Leipzig. 

L. VOSS, libraire, à Leipzig. 
T. 0. WEIGEL, libraire, à Leipzig, 5 Exempl., dont: 

4 pour M. E. L. Fleischer, professeur de langues orientales, à Leipzig. 
D C. J. Tornberg, professeur de langues orientales, à Zund. 

3. WEISE, libraire, à Sfutlgart. 
B. WESTERMANN & COMP., libraires, à New-York. 

WILLIAMS & NORGATE, libraires, à Londres, 16 Exempl., dont: 
4 pour M. le docteur Bandinel, bibliothécaire en chef de l’université d'Oxford. 

— la Bibliothèque de l’Université de St. André. 
» » » » d’Edimbourg. 

— le Collège de Fort William, à Bengale. 
— M. W. Cureton, chapelain de 5. M. la Reine et chainoine de Westminster, 

à Londres. 
— J. D. Macbride, professeur d’Arabe, à Oxford. 
— R. L. Playfair, lieutenant, à den (Arabie). 

Reay, professeur d’Arabe, à Oxford. 
— La Société asiatique, à Bengale. 
— M. le docteur Woodford, à Edimbourg. 

J. B. WOLTERS, libraire, à Groningue, pour: 
M. W. J. A. Jonckbloet, professeur, à Groningue. 
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S. E. le Ministre de l'Intérieur du Royaume des Pays-Bas, 20 Exempl. 
M. T. W. J. Juynboll, professeur de langues orientales, à Leyde. 

A. Kuenen, professeur en théologie, à Leyde. 
M. de Vries, professeur, à Leyde. 
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Die AMELANG'sche Sortiments-Buchhandlung, à Zerlin, pour: 
M. R. Gosche, conservateur des Manuscrits orientaux de la Bibliothèque 

Royale, à Berlin. 

(LITERARISCH-ARTISTISCHE) ANSTALT, à Wunich. 
A. ASHER & COMP, libraires, à Berlin, 2 Exempl. pour: 

la, Bibliothèque de l'Université de Berlin. 
» > » » » Halle. 

C. BAILLY-BAILLIÈRE, libraire, à Madrid, 2 Exempl. pour: 
Don Serafin E. Calderon, à Madrid. 

Manuel Malo de Molina, à Madrid. 

L. VAN BAKKENES & COMP., libraires, à Amsterdam, 2 Exempl. 
W. VAN BOEKEREN, libraire, à Groningue, pour: 

M. J. J. P. Valeton, professeur de langues orientales, à Groningue. 

©. BROUWER, libraire, à Deventer. 

VAN CLEEF FRÈRES, libraires à la Haye, pour: 
M. J. J. Rochussen, ancien gouverneur des Indes Orientales, à 10 Haye. 

Die cCRÔCKER’sche Buchhandlung, à Jéna., pour: 
M. le docteur Stickel, à léna. 

DIETERICHsche Buchhandlung, à Goettingue, 2 Exempl. pour: 
la Bibliothèque de l’Université 1464 6. 
M. F. Wüstenfeld, professeur de langues Orientales, à Goeltingue. 

B. DUPRAT, libraire à Paris, 16 Exempl., dont: 
A pour M. Reinaud, membre de l’Institut, à Paris. 

— Quatremère, membre de l’Institut, à Paris. 
_ le baron de Hammer-Purgstall, à Vienne. 
— La Bibliothèque Impériale de Paris. : 
— M. le baron P. Guerrier de Dumast, membre de l’Académie de Stanislas. 

à Nancy. 
4 — La Bibliothèque de la ville de Rennes. 
4 — M. Edouard de Rodenas, à Paris. 

N. G ELWERT, libraire, à Marbourg, pour: . 
M. J. Gildemeister, professeur d’Arabe, فذ 

. EMICH, libraire, à Pesth. 

. FLEISCHER, libraire, à Leipzig. 

. FRANCK, libraire, à Paris, 2 Exempl. 

. FRIEDLäNDER & 50111, libraires, à Berlin, 2 Exempl. 
. FRISCH, libraire, à #annheim. 

GRÂFE ع UNZER, libraires, à Künigsberg, pour: 
La Bibliothèque de l'Université de Kônigsberg. 
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M. 

4 pour La Bibliothèque de l'Université de Copenhague. 
1 — M. A. L. Mebren, professeur de langues Orientales, à Copenhague. 

L. HACHETTE & COMP., libraires, à Paris, 2 Exempl., pour: 
M. À. Cherbonneau, professeur d’ Arabe, à Constantine. 

le baron M. &. de Slane, interprète général de l’armée d'Afrique, à Alger. 
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Juynsozz (T. G. 1.) ; Disputatio de Amoso, .8.1828.آ 4°. (f2.00). . . f1.00. 

Commentarii in historiam gentis Samaritanae, L.B. 1846. 4°. 
[ 4.80. 

Oratio de codicibus orientalibus, qui in Academiae Lugduno- 
Batavae servantur Bibliotheca, Lugd. Bat. 1854. 8°. . . . . . . fO.50. 

Lexicon Geographicum, cui titulus est عاقبلاو RANAS دامس ىلع عالطالا fs و 

e duobus cod. Mss. nunc primum Arabice edidit T. G. .ل Juynsozz, tom I—III. 
fasc. 2, (ou fasc. 1—8), 8°. L. B. 1850—1854. . . . . 1%, DE ا 

Meursince (A), Specimen e litteris orientalibus, chibens 2 librum de inter- 
pretibus Korani ex Ms. cod. bibliothecae Leidensis editum et annotatione illustra- 
tum, الن 2.2 183941 4% RUN NNE MEOMENE CE EE ا 

en .ل Pynarrez Gz., Maleisch. leesboek voor eerstheginnenden en 
meergevorderden , 4 stukken, Leyden 1842—1855. kl. 8°. . . . . f9.30. 

(PenTateucuus) secundum Arabicam Pentateuchi Samaritani versionem, ab Abu- 
Sæido conscriptam, quam ex tribus Codicibus edidit A. Koenen, fasciculus 1 et 
2, continens libros Geneseos, Exodi et Levitici, Lugd. Bat. 1851, 1854. 8°. f 4.30, 

*oorpA (T.), Abul Abbasi Ahmedis, Tulonidarum primi, vita et res gestae. Ex co- 
dicibus Mss. bibliothecae L. B. editisque libris concinnavit et auctorum testimo- 
nia adjecit,/L:B. 1825.,49.,..,.1%44 SP ae OT SES 

Ruréers (A.), Historia Jemanae sub Hasano Pascha, quam e codice Ms. arabico 
bibliothecae acad. L, B. edidit atque annotatione et indice geographico instruxit, 
L.1B..1838.24% ut COLE, ل SR 

SALvERDA DE GRAVE (M), specimen e literis orientalibus, exhibens Az-zamak$ani 
Lexicon Geographicum, cui titulus est هايملاو ةنكمالاو لابكلا بانك © 0016 
Leyd. nunc primum 01016. LB:11856.482 0600. .ا. د . .. . 000 

Scriptorum Arabum loci de Abbadidis nunc HR editi a R. P. A. Dozr, 2 vol. 
LB 18461882. 50 0 0 : : م ل ل TT 

VareroN (J. J. P.), Specimen © litteris M 20 læalibii Synlagma 
dictorum brevium et acutorum, ex codice Ms. bibliothecae Leidensis, Arabice 
edidit, latine reddidit, et annotatione illustravit, L. B. 1844. 4°. . . f4.80. 

Vera ط. لز) , liber as-Sojutii de nominibus relativis, inscriptus dut, Eu Arabice 
editus e duobus codicibus Ms., cum annotatione critica et supplementis, 5 partes, 
LB. 18407 1822/8014 MER NE : ce COPINE 

Weyers (H.E.), Specimen criticum exhibens Le Ibn-Khacanis de Ibn-Zeidouno, 
ex Mss. codd. bibl. Lugd. Bat. et Gothanae editos, latine redditos et annotatione 
illustratos, L. B, 1831. RL RD Lu DC 

Nieuwe proeve om al de Arabische letters en verdere schrijftee-دما د |  
kens door het gewoon Europeesch karakter onderscheidenlik uit te drukken, 
Leiden 1840. 42.4... NRA. CN 0 0 VOS 

Wricar (W.), ريبج نبأ خلحر The travels of Ibn Jubair, edited from a Ms. in the 

University library of Leyden, Leyden 1852, 8°. , . ,. . . . . f6:00. 



Extrait du Cuataloque du fonds de E. .لل Bruz, libraire a Leyde. 

Ouvrages sur la littérature Orientale. 

Agpo-’c- Wäip Az-Marrérosni, The history of the Almohades, preceded by a sketch 
of the history of Spain, from the times of the conquest till the reign of Yusof 
Ibn-Täshifin, and of the history of the Almoravides; now first edited from a 
Ms. ofthe library of perte the PR one exstant in ا م ie R. P. A. Dozy, 

# Leyde 1847, 8°. . ur ag 
Apü-"2-Mahäsn لمد Tacri Te ARE its bte est à 00 ىف ةرهازلا موجذنلا 

  etل, ل , e 6000. Mss. nunc primum Arabice ediderunt T, G. 0801ةرفاقلاو صم

B. 1". Maries, Tom. LI. part. 1 et 2, L.B. 1852, 1855. 8°. . . . 0 

Ar-Maxkar:, Analectes sur l’histoire et la littérature des Arabes d’Espagne, publiés 
par R. Dozv, 6. Ducar, L. Kreuc et W. Weiear, Tom. 1er, 1re partie, publiée 
par W. WRicur, Leide 1855, 4°. . . . NCA 12:00: 

Ansracu (J.), Specimen e litteris orientalibus cAhibèns Historia Kalifatus ‘al-Walidi 
et Solaimani, sumtam. ex libro, cui titulus est > (L&siasUh نوبعلا بانخ 

 . , e codice Leyd. nunc primum edidit, L. B. 1853. 8°. f0.75فقئاقكلا رابخأ «

Catalogus Cure orientalium bibliothecae Academiae Lugduno-Batavae , auctore 
POP A Dozv; LB. 1851. 2 vol! 8°. . . , كل 40; 

Chronicon Samaritanum, Arabice conscriptum, cui Le est Liber Josuae; ex 
unico cod. Sealigeri nunc primum edidit, latine vertit, annotatione instruxit, et 
diss. de cod., de chronico, et de quaestionibus, quae hoc libro iustrautur : 
praemisit T. G. ل . Juyxsozz, cum tabula literae Samaritanae, L.B. 1848. 4°. f 8.00. 

Dozx, (R: P. A.), Recherches sur lhistoire politique et littéraire de l’Espagne 
pendant le moyen âge, Tom. 1», Leide 1849. 8°. . . . . . . . f6.76. 

Notices sur quelques Manuscrits arabes, avec un fac-simileب ب - 
L . /f3.50.1851, °8... ب. , . . . .  Vécriture d'al-Makrizi, Leide06  

Haaxer (H. A.), Miscellanea Phoenicia, sive commentarii de rebus Phoenicum, 
quibus inscriptiones multae lapidum ac nummorum , nominaque propria hominum 
et locorum explicantur, item Punicae gentis lingua et religiones passim illu- 
strantur; accedunt V tab. lithogr., L. B. 1828. 4°. . . . . . . f10.00. 

١ KZ Historia chalifatus Al-Motacimi ex cod. Arabico nunc primum edita 

a C. Saxpenserca MaTrmiessen, Lugd. Bat. 1849. 8°. . . , . . . f1.00. 

Iex-Apuäri (de Maroc), Histoire de l'Afrique et de l'Espagne, intitulée Al-Baïjäano 
-Mogrib, et fragments de la chronique d’Arib (de Cordoue); le tout publié pour 
la première fois, précédé d’une introduction et accompagné de notes et d’un 
glossaire, par 182.4. Par 2 vol. Leide 1848—1851. 8°. (Livr, 5-5 des 
Ouvrages arabes).  . . : su, 00 

Isx-Banroun, Commentaire 00 sur 0 poème d'Ibn- 1 publié pour la 
première fois, précédé d’une introduction et accompagné de noles, d’un glos- 
saire et d’un index des noms propres, 11 R.P. À. Dozv, Leide 1848. 8°. (Lavr. 
1 et 2 des Ouvrages arabes). . . . Sn AT Mt es RO 00 
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